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 پیشگفتار

ژوهش پ شناسیروشنسبت به خاص  رشتهیکو حتی در های علمی دانشگاهی یکرد گروهبا توجه به انواع گوناگون رو

ه پیام ، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاایرشتهینهای بپژوهشنظام دانشگاهی پیشرو بر انجام  تأکیدبا از سوی دیگر و 

را تدوین « جع پژوهشمر» یکهای علمی مختلف، نظر رشتهبا همکاری و همفکری استادان صاحبنور بر آن شد تا 

استفاده شد که با پیشنهادهای مختلف برای نام مناسب این مجموعه، « نظام جامع پژوهش»در گام نخست از عنوان  ند.ک

 نهایی شد.« عنوان مرجع پژوهش»با پیشنهاد دکتر محمدعلی سرلک  درنهایت

ا یی بهاشناسی تخصصی یا تک نگاشتهای روشدر بسیاری از آثار موجود در بازار نشر داخلی و خارجی، کتاب     

از این هدف های مختلف وجود دارد. افراد از رشتهدرک برای هایی دشواریاغلب معرفی یک روش یا زبان خاص و 

ور منظبهسطح کشور پژوهش در  شناسیروشدر زمینه  نظرصاحباز نظرات اساتید  مندیبهرهاقدام جلب مشارکت و 

ایجاد است. این رویکرد ضمن « های مختلف دانشگاهیقابل استناد در رشته»و « یترک پژوهشیک زبان مش»ایجاد 

ای رشتهینهای بهای مناسبی برای فعالیتدانشجویان و پژوهشگران، فرصت ،و هماهنگی بیشتر در میان اساتید افزاییهم

هشی با مشارکت حداکثری از افراد گیری یک مجموعه راهنمای پژوکه شکلفراهم خواهد کرد. این در حالی است 

 اصالح وهای زمانی ترمی و حداکثر ساالنه، رویکرد مناسبی برای روزرسانی آن در بازهنظر در این عرصه و بهصاحب

 .وجود آورده استدائمی آن بهتکمیل 

، شوراهای هاایشهم ،جلسات دفاع»اساتید در آرای علمی و اختالف  هاچالشجرقه این ایده با مشاهده برخی      

 گونهاینماهیت  اگرچه. زده شد «هاپژوهشو اجرای  شناسیروش»در زمینه  «پژوهشی -علمی و دیگر محافل تخصصی

   موقعبهعدم نگارش و انتشار اما متأسفانه  شودهای پژوهش میشیوهو منجر به توسعه علم و  است مباحث ارزشمند

از . کندمیعلمی را سلب ی هارشتهسایر نظران اندیشمندان و صاحب مندیبهره ای منسجم، امکاندر قالب مجموعهها آن

د و برگزاری جلسات نق ؛درسنمی بندی مشخصیو جمع واحد ایبه نتیجهدلیل اینکه اغلب این مباحث و بهسوی دیگر 

ی است. بر این اساس و انتخابی مشخص ضرور بندی نهایینظران دانشگاهی برای جمعستادان و صاحبمناظره علمی ا

آوری تجارب جمعبستر « مرجع پژوهش»با ایجاد یک تا  مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور بر آن شد

-ی امکان ایجاد زبان مشترک و همددهی نتایج مناظرات علمی در حوزه پژوهش با رویکردی کاربرژوهشگران و سامانپ

برای عموم است  استفادهقابلصورت رایگان و به «پژوهشمرجع »مجموعه ها فراهم کند. افزایی را برای بهبود پژوهش

کند. در های جدید و مؤثر پژوهشی، یک روند تکاملی را دنبال میکه در طول دریافت بازخوردها یا شناسایی انواع راه

عرضه کنند، با  های اصالحی و تکمیلی نظرات خود رانظرانی که با دیدگاهمتخصصان و صاحباز این مسیر هر یک 

ود تا با شنظران این عرصه دعوت میمعنوی و بنام خود آنان به ثبت خواهد رسید. بنابراین از کلیه صاحب یتحفظ مالک

شناسی در مواردی در مبانی روشبدیهی است چنانچه نقد و نظر خود در تکمیل این پروژه علمی همراهی نمایند. 

بندی جمع ،نظرصاحبداوران کسب آرای علمی و در صورت لزوم نقد سات پدید آید، با برگزاری جلاختالف آراء 

 برتر صورت خواهد پذیرفت. علمی نظرات گزینش نهایی برای 
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قیق، روش تح»دروس و پوشش  مرجع اصلی اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی عنوانبهمنبع رود این امید می    

ه از سوی دیگر و با توج. قرار گیرد مورداستفاده« نامه کارشناسی ارشدپایان ورساله دکتری در سمینار و راهنمای عملی 

های حاصل از مناظرههای بندیاین مجموعه و جمعگذاری بر و صحهبه مشارکت حداکثری جامعه علمی در ایجاد 

لیه اساتید، ککاربرد و استناد مورد « مرجع پژوهش»این رود امید میموضوعات پژوهشی مورد مناقشه،  درعلمی 

 .واقع شوددانشجویان و پژوهشگران 

مسیر  ازنظر انواع روش پژوهش»، «اجرای پژوهشمبانی »، «مبانی پژوهش»بخش شامل  ششمجموعه حاضر در      

مفهوم شناسی و »و  «افزارهای کاربردی در پژوهشمعرفی نرم» ،«مالحظات حقوقی و اخالقی پژوهش» ،«اجرا

به توضیحات مفصل  چهار فصلدر « مبانی پژوهش»ساماندهی شده است. بخش اول با عنوان  «در پژوهش یابیمعادل

با مراحل کامل اجرای یک  چهار فصلدانشجویان در این پردازد. درباره ارکان و فرایند عمومی در اجرای پژوهش می

ساس ااین . بر آشنا خواهند شد «رمبانی جستجو در تمام مسی»و « نتایج انتشارطراحی، اجرا و »اصلی  گامسهپژوهش در 

رفی معرا  پژوهش اجرایکلیاتی درباره  دوم فصلشود. پرداخته می پروپوزال نگارش و پژوهش طراحی به اول فصلدر 

فصل چهارم به معرفی مبانی  .خواهد شدتوضیح داده  پژوهش انتشار و ساماندهی چگونگی سومدر فصل  کند ومی

 یمبانبخش دوم کتاب به  ارد که کاری پیوسته در تمام طول پژوهش خواهد بود.جستجو برای پژوهش اختصاص د

روش  بندیبه معرفی انواع دسته پنجمپردازد. در فصل میبا جزئیاتی از فرایند اجر در هر مرحله کلیدی اجرای پژوهش 

. خواهد پرداختآن های انتخاب مؤثر هر روش بر اساس مختصات اولیه و ویژگیبرای پژوهش و هدایت پژوهشگر 

به  مهفت. فصل را معرفی خواهد کردگیری از آن انتخاب جامعه و چگونگی نمونهشناسایی قلمرو و مبانی  ششم فصل

به تم شه فصلطور دقیق بشناسد. را به پژوهش در اطالعات و هاداده آوریجمعفرایندهای کند تا خواننده کمک می

و  گیرینتیجه و بحث مبانیفصل نهم  د.اختصاص دارآوری شده جمع هایدادهیا ها یافته وتحلیلتجزیهمعرفی چگونگی 

 چگونگی نگارش آن را معرفی خواهد کرد. 

های خاص هر پردازد. با توجه به ویژگیهای پژوهش ازنظر مسیر اجرا میبخش سوم کتاب به معرفی انواع روش     

گیری و آوری داده، نمونهر اساس مالحظات مفهومی، جمعهای پژوهش، تالش شده است تا بیک از این نوع روش

انواع مسیرهای به معرفی  «پنجموچهلتا  همد» هایو بررسی قرار گیرند. بر این اساس فصل موردبحثتحلیل داده 

 تحلیل ،استراتژیک مطالعات، تاریخی، محتوا تحلیل، تئوری راندد، گپیمایشی، آزمایشی»اجرای پژوهشی به ترتیب 

، شناختی پدیدار ،نگاریقوم، هاداده پوششی تحلیل، چندگانه معیارهای با گیریتصمیم، تطبیقی مطالعات، ترکیبی، مانگفت

، اویکداده، عملیات در تحقیق، پژوهی اقدام، فراتحلیل، اسمی گروه، متمرکز گروه، دلفی، سنجیجامعه، شناسینشانه

، کیفی لسازیمد، انرشناسی، ژاپرا، کیو، فمنیسم، واسازی، موردی مطالعه، تبارشناسی، دیالکتیک، روایی، تماتیک تحلیل

 هایم به مالحظات پژوهشی در انواع رشتهوششچهلپردازند. در فصل می «مندنظام مرور، پردازینظریه، راترکیبیف

 خواهد شد. رداخته پ« ادبیات و ریاضیات»مانند خاص 
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مالحظات درباره  هفتموچهلکند. در فصل القی را در پژوهش معرفی میبخش چهارم کتاب مالحظات حقوقی و اخ     

 .  است شدهارائهاطالعات مبسوطی درباره مالحظات اخالقی پژوهش  مهشتوچهلفصل در حقوقی پژوهش و 

ای افزارهبه نرمم نهوچهلفصل پردازد. میافزارهای پرکاربرد در پژوهش بخش پنجم کتاب به معرفی انواع نرم     

و  «یهای کمّتحلیل داده»افزارهای درباره نرم پنجاهماختصاص دارد. فصل « نگارشی، ویرایشی و نمایشی»پرکاربرد 

 .دهدتوضیح می« های کیفیتحلیل داده»های پرکاربرد برای افزارنرمدرباره م ویکپنجاهفصل 

خاب شناسی و انتمفهومدرباره م دووپنجاهفصل  در تأکید دارد.در پژوهش  یابیمعادلشناسی و بخش ششم به مفهوم     

ان انواع واژگو پایانی کتاب،  مسووپنجاهدر فصل شود. بحث میپژوهش در زمینه التین فارسی و معادل برای واژگان 

ی ارائه خواهد ترتیب حروف الفبای فارسترتیب حروف الفبای انگلیسی و فارسی به انگلیسی بهانگلیسی به فارسی به

     شد.

های مختلف گروهپیشنهادهایی به این شرح برای « پژوهش مرجع»های ها و فصلعمیق بخشمطالعه برای      

 شود: میخوانندگان ارائه 

کنند، مطالعه کامل و درس سمینار این مجموعه را مطالعه میپژوهش الف( افرادی که با رویکرد آشنایی با روش 

 شود. ها توصیه میمجموعه به آن

ا را بو چهارم شود که فصل اول کنند، توصیه میب( افرادی که با رویکرد نگارش پروپوزال این مجموعه را مطالعه می

، به مطالعه دقیق روش پژوهش شدهانتخابرا مرور کنند. همچنین با توجه به مسیر اجرای دقت و فصول دوم و سوم 

  بخش سوم بپردازند. منتخب خود دری مسیر اجرا ازنظر

شود که کنند، توصیه میداده و اجرای فرایند پژوهش این مجموعه را مطالعه می آوریجمعج( افرادی که با رویکرد 

از بخش سوم فصل مربوط به مسیر اجرای پژوهش و از را بخوانند و و نهم تم شه ،مهفت ،مچهارم، ششفصول دوم، 

 ند. کن رورم دقتابافزار آماری منتخب مربوط را بخش پنجم نرم

کنند، این مجموعه را مطالعه میها آنو تهیه دستاوردهای حاصل از  نامهیا پایان د( افرادی که با رویکرد نگارش رساله

 شود که فصل سوم را با دقت مطالعه کنند.توصیه می

من شود ضکنند، توصیه میه( افرادی که با رویکرد ترجمه متون تخصصی در زمینه پژوهش این مجموعه را مطالعه می

   نامه تخصصی را با دقت بخوانند.  واژهشناسی و مفهوممرور کل مجموعه بخش 

برای دانشجویان یابی به مرجعی جامع در امر پژوهش و راهنمایی کاربردی هدف کتاب دست که آنجائیاز      

ارائه نظرات اصالحی و شود تا با مندان دعوت میاز همه عالقهبار دیگر است، و پژوهشگران  تحصیالت تکمیلی

ت شود تا در صورهمچنین از متخصصین و مترجمین عزیز دعوت میبپیوندند. مؤلفین این مجموعه جمع تکمیلی به 

های فارسی آن را ارائه فرمایند تا این مجموعه به هدف مرجعیت خود از باب مطالعه متن و تشخیص ضرورت معادل

در کنار  ترتر و سادهسازی متن به درک سریعک از اساتید بزرگواری که با روانهر یها دست یابد. انتخاب بهترین معادل
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بودن آن کمک کنند به جمع ویراستاران کتاب اضافه خواهند شد. اساتید بزرگواری که مجموعه  اجراقابلکاربردی و 

 مجموعه اضافه خواهند شد. گذاران بر حاضر در مسیر ایجاد زبان مشترک پژوهشی مورد تأیید قرار دهند به جمع صحه

دانشجویان دوره دکتری مرکز تحصیالت تکمیلی آقایان  و در ادامه الزم است تا از همکاری سرکار خانم محمدزاده       

 . ارائه نظرات اصالحی و تکمیلی قدردانی شودبرای  و رجبی طباطبایی ،عسگر شمس

 مؤلفین کتاب بر اساس حروف الفبا

. 4، )رشته حقوق( آل کجبافحسین .3غالمرضا اسماعیلیان )مهندسی صنایع( . 2ه ریاضی( خدیجه احمدی )رشت .1

منوچهر جعفری . 7، )رشته حقوق( زادهابراهیم تقی. 6، )رشته اقتصاد( جهانگیر بیابانی. 5 )رشته مدیریت( امینیغالمرضا 

هوشنگ . 11، )رشته اقتصاد( خداداد کاشیفرهاد . 9، )رشته مدیریت( میرزاحسن حسینی. 8، )رشته زبان انگلیسی( گهر

 فرهاد درودگریان .12(، تحقیق در عملیات -کاربردی مسعود خلیلی )رشته ریاضی .11، )رشته تاریخ( خسرو بیگی

بهمن . 15، شناسی()رشته جامعه محمدجواد زاهدی. 14نازنین راسخ )رشته علوم ورزشی(، . 13، )رشته ادبیات فارسی(

محمد  .18حسینی )رشته مدیریت(، محمد شاه .17، )رشته مدیریت( سرلک محمدعلی. 16، شناسی()رشته زبان زندی

. 21، شناسی()رشته روان نیامجید صفاری. 21، )رشته مهندسی صنایع( رامین صادقیان. 19، )رشته علوم تربیتی( سرمدی

. 24،  شناسی()رشته روان احمد علیپور. 23، )رشته فلسفه( الهدیسید علی علم. 22، )رشته جغرافیا( مصطفی طالشی

)رشته علوم  حمید قاسمی. 26، )رشته علوم تربیتی( مهران فرج الهی. 25، )رشته علوم ورزشی( ابوالفضل فراهانی

سید مهدی . 29، )رشته فیزیک( مرتضی محسنی. 28سارا کشکر )رشته علوم ورزشی(، . 27، ورزشی/ مدیریت رسانه(

. 32، )رشته اقتصاد( یگانه موسوی جهرمی. 31 (،شناسیجامعه. مژده کیانی )رشته 31 ،رافیا()رشته جغ موسی کاظمی

  . شهرزاد نیری )رشته مدیریت رسانه(34، شناسی()رشته زبان آرزو نجفیان. 33، )رشته حقوق( علیرضا ناصحی
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 فهرست مطالب

 مبانی پژوهشبخش اول: 

 81 پروپوزال نگارش و پژوهش طراحی فصل اول

 93 پژوهش اجرای فصل دوم

 01 پژوهش انتشار و ساماندهی فصل سوم

 31 مبانی جستجو برای پژوهش فصل چهارم

 اجرای پژوهشبخش دوم: مبانی 

 810 شناسی پژوهشمبانی روش فصل پنجم

 848 مبانی انتخاب جامعه و نمونه پژوهش فصل ششم

 808 پژوهش در اطالعات و داده آوریمبانی جمع فصل هفتم

 811 آوری شده(جمع هایدادهها )یافته تحلیلوتجزیهمبانی  هشتم فصل

 839 گیریمبانی بحث و نتیجه فصل نهم

 بخش سوم: انواع روش پژوهش ازنظر مسیر اجرا

 111 روش پژوهش آزمایشی فصل دهم

 181 پیمایشیروش پژوهش  فصل یازدهم

 118 روش پژوهش گراندد تئوری دهمزفصل دوا

 144 روش پژوهش تحلیل محتوا فصل سیزدهم

 119 روش پژوهش تاریخی فصل چهاردهم

 118 روش پژوهش مطالعات استراتژیک فصل پانزدهم

 911 روش پژوهش تحلیل گفتمان فصل شانزدهم

 911 روش پژوهش ترکیبی  فصل هفدهم

 911 پژوهش در مطالعات تطبیقی روش فصل هجدهم

 993 (AHP & ANP)گیری با معیارهای چندگانه روش تصمیم فصل نوزدهم

 908 هاروش تحلیل پوششی داده فصل بیستم

 901 نگارینگاری یا قومروش پژوهش مردم ویکمفصل بیست

 914 روش پژوهش پدیدار شناختی  ودومفصل بیست
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 933 شناسینهروش پژوهش نشا وسومفصل بیست

 914 روش پژوهش جامعه سنجی یا گروه سنجی وچهارمفصل بیست

 931 روش پژوهش دلفی وپنجمفصل بیست

 410 روش پژوهش گروه متمرکز وششمفصل بیست

 488 روش پژوهش گروه اسمی  وهفتمفصل بیست

 484 روش پژوهش فراتحلیل  وهشتمفصل بیست

 411 روش اقدام پژوهی ونهمفصل بیست

 493 روش تحقیق در عملیات امفصل سی

 443 کاوی روش داده ویکمفصل سی

 401 روش تحلیل تماتیک ودومفصل سی

 431 روش روایی یا روایتی وسومفصل سی

 433 روش دیالکتیک وچهارمفصل سی

 419 روش تبارشناسی وپنجمفصل سی

 413 روش مطالعه موردی وششمفصل سی

 438 ش واسازیرو وهفتمفصل سی

 430 روش فمنیسم وهشتمفصل سی

 433 روش کیو  ونهمفصل سی

 010 روش اپرا فصل چهلم

 081 ژانرشناسی ویکمفصل چهل

 083 روش مدلسازی کیفی ودومفصل چهل

 014 روش فراترکیبی وسومفصل چهل

 013 پردازی پژوهش برای نظریه وچهارمفصل چهل

 048 مندظامروش مرور ن وپنجمفصل چهل

 040    خاص هایرشته در پژوهشی مالحظات وششمفصل چهل

 بخش چهارم: انواع مالحظات حقوقی و اخالقی پژوهش

 001 پژوهش حقوقی مالحظات مهفتوفصل چهل

 030 پژوهش مالحظات اخالقی مهشتوفصل چهل
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 افزارهای کاربردی در پژوهشبخش پنجم: نرم

 011 ای نگارشی، ویرایشی و نمایشیهافزارنرم منهوفصل چهل

 118 های کمیافزارهای تحلیل دادهنرم مپنجاهفصل 

 149 های کیفیافزارهای تحلیل دادهنرم مویکپنجاهفصل 

 پژوهش در یابیشناسی و معادلبخش ششم: مفهوم

 103 مفهوم شناسی واژگان کلیدی در پژوهش مودوپنجاهفصل 

 133 و فارسی به انگلیسی  تخصصی انگلیسی به فارسی نامهواژه وسومفصل پنجاه

 381 منابع کتاب
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 بخش اول

 مبانی پژوهش
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 فصل اول

 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال
 

 هدف کلی: آشنایی با نحوه طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

 اهداف یادگیری

 آشنایی با نحوه انتخاب مسئله برای پژوهش 

 برای پژوهش یعنوانبهیی با فرایند تبدیل مسئله آشنا 

 آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال 
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 مقدمه

و نگارش پروپوزال یا  عنوانبهانتخاب مسئله، تبدیل آن » ترین اقدام،مهم اجرای هر پژوهشیمراحل پیش از شروع 

ه پژوهشی، پیشنهادی است که برای انجام یک پژوهش پروپوزال یا پیشنهاداست.  «پیشنهاد چگونگی انجام آن پژوهش

این مراحل با جزئیات تشریح  ،اولدر فصل شود و در صورت تأیید شدن، مبنای شروع پژوهش خواهد بود. تهیه می

  بردارند.را برای شروع پژوهش  تریمؤثر هایگامشود تا دانشجویان و پژوهشگران به کمک آن بتوانند می

 

 دانشگاهی هایانواع پژوهش .8-8

های دانشجویان های اساتید یا پژوهشها پژوهشآن ازجملهشود که های مختلفی در نظام دانشگاهی انجام میپژوهش

 طشرای از یکی دنیا هایدانشگاه اغلب رهستند. د دکتریبرای  سالهنامه برای کارشناسی ارشد و رتحت عنوان پایان

 اساتید هدایت با مفصل و مستقل پژوهشی کار یک از مکتوب گزارش ئهامدرک در مقطع تحصیالت تکمیلی، ار دریافت

نامه برای مقطع کارشناسی ارشد که با عناوین رساله برای دوره دکتری و پایانها گزارش این. است مشاور و راهنما

یژه وو بهها نامهپایان .هستند مشخص چارچوبی با مستقل پژوهشی کار یک از مفصلی شرح شاملشوند؛ معرفی می

  . دارندنقش مهمی  جدید دانش تولیدهم در یادگیری پژوهش توسط دانشجویان و هم  هارساله

همراه با دانشجو هستند که هر « داور و مشاور راهنما،» استادانهای دانشگاهی شامل گونه پژوهشگروه علمی این     

 ممتاز بسیارهدایت او  در راهنما استاد نقشوان مجری کار، عنای را بر عهده دارند. عالوه بر دانشجو بهکدام نقش ویژه

 یتهدا پژوهش درست مسیر به را دانشجو تواندمی و دارد کار مراحل تمام در دانشجو با را تعامل بیشترین زیرا است

 یمشورت هایدیدگاه، دهد تشخیص راهنما استاد که مواردی در پژوهش اجرای فرایند بر ناظر عنوانبه مشاور استاد. کند

 استاد»مسیر اجرای پژوهش  در اصلی گیرندهتصمیم اصوالً اما دهدمی قرار دانشجو و راهنما استاد اختیار در را خود

 انتخاب دیگری دانشگاه از آنان از یکی حداقلدر مقطع دکتری بیش از یک نفر خواهد بود و  داوران. است «راهنما

 یپژوهش کار بتوانند تا ندبرخوردار باش کافیو تجربه  تخصصاز  وردمطالعهم موضوع هزمین در ها بایدشود. آنمی

 . کنند ارزیابی منصفانه و منتقدانه را دانشجو

 

 بر مراحل طراحی پژوهش تأکیدبا  پژوهشیند آفر .8-1

وجود دارد. در این فصل  1-1به شرح جدول مراحلی  گام هراصلی است که در  گامسه ایرادپژوهش اغلب یند افر

 .گیردمیو بررسی قرار  موردبحثو چگونگی نوشتن پروپوزال احل گام نخست یا طراحی پژوهش مر
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 بر طراحی پژوهش تأکیدبا  . فرآیند پژوهش8 -8جدول 

 توضیح مراحل ردیف فرآیند کلی پژوهش

 

 پژوهشطراحی 

 تخصصی برای پژوهش ای حوزهانتخاب  انتخاب حوزه مطالعاتی 1

 تهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعاتی ین چالش یا مسئلهترانتخاب مهم 2

 انتخاب یک مسئله مهم و نوشتن عنوان پژوهشی برای آن عنوانبهتبدیل چالش یا مسئله  3

 های الزم برای اجرای پژوهشتدوین یک پروپوزال یا گام یا پروپوزال پژوهشتهیه پیشنهاد  4

 

 اجرای پژوهش

 نامه یا رساله محتوای پروپوزال در الگوی پایانساماندهی  طرح پژوهش با پروپوزال ساماندهی 1

 گیری  مشخص کردن قلمرو برای تعیین جامعه و در صورت نمونه گیریتعیین جامعه و روش نمونه 2

 های مناسب از نمونه و بر اساس اهداف پژوهشابزاربا استفاده از  ها آوری دادهجمع 3

 شدهیآورجمعهای داده وتحلیلتجزیه هاداده وتحلیلیهتجز 4

 و ارائه پیشنهاد هاتحلیل دادهوگیری از تجزیهبحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

ساماندهی و انتشار 

 پژوهش

 رسالهنامه یا پایانی هامطالب در طول فصل نهایی ساماندهی پژوهشساماندهی و تدوین گزارش  1

 کتاب سخنرانی، تولید مقاله، پوستر و پژوهش تایج انعکاس ن 2

 توسط بخش مربوطهپژوهش اجرایی شدن نتایج  یریگیپ اجرای نتایج پژوهش 3

 

 عنوان پژوهشحوزه مطالعاتی و انتخاب  .8-9

ت. اسپژوهش ها برای آنگزینش ها و انتخاب حوزه مطالعاتی و تمرکز روی آن، زمینه خوبی برای تشخیص چالش

ا هو با ثبت و فهرست کردن آن مشکالت و مسائل آن حوزه و شناسایی حوزه مطالعاتی مشخصیک روی ز با تمرک

انتخاب  ،پژوهشمراحل  برانگیزترینچالشیکی از آن را تشخیص داد.  اهمیت و ضرورتو سئله توان ابعاد مبهتر می

، باید تبدیل به یک عنوان شدهانتخابا مشکل در این مرحله، چالش یا مسئله یاست. « 1عنوان» مسئله و تبدیل آن به

میزان مناسب بودن  ،2-1ای به شرح جدول پرسشنامهتواند با استفاده از میدانشجو یا  پژوهشگرپژوهشی شود. 

 .راهنما و مشاور بهره برد توان از مشاوره اساتیدرا تعیین کند. با این اطالعات بهتر می «پژوهشعنوان »
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 ژوهش. پرسشنامه تعیین وضعیت عنوان منتخب برای پ1-8 جدول

 خیر بله شرح ردیف محور
عملی بودن

 

   ؟داردآیا ابزار و روش مناسب وجود  1

   ؟داردنظری کافی وجود مبانی آیا منابع، اطالعات و  2

   آیا حوزه و وسعت کار با توانایی دانشجو همخوانی دارد؟ 3

   ؟وجود داردی الزم آیا شرایط مالی و امکانات 4

   ؟پژوهش وجود دارد اجرای برای کافی زمان آیا 5

عالقه
   است؟ شدهانتخاببر اساس عالقه آیا عنوان  6 

   است؟ شدهانتخابآگاهی آیا عنوان بر اساس  7

محدود بودن
 

   است؟ شدهمشخصآیا قلمرو موضوعی آن  8

   است؟ شدهمشخصآیا قلمرو مکانی آن  9

   است؟ شدهمشخصآیا محدوده زمانی اجرای تحقیق  11

بدیع بودن
 

و 
تازگ

 ی

 

   ؟شودیا دانش می آیا منجر به افزایش شناخت 11

   دارد؟ وجود اطمینان و جدید بودن آن کار نبودن تکراری از آیا 12

   شود؟ منجر آن کاهش یا مشکل حل به که شدهانتخاب جنان موضوع آیا 13

   است؟ ایمنطقه و کشوری هایاولویت و مشکل حل جهت در یاآ 14

نمررره یررک در نظررر بگیریررد. عنرراوینی کرره نمررره  «بلرره»هررای نمررره صررفر و برررای پاسررخ «خیررر»هررای برررای پاسررخ     

     مناسرب هسرتند. 14ترا  11نسربتاً مناسرب و از  11ترا  5 نمررهنامناسرب و  کرامالًبگیرنرد، بررای دانشرجو  5تر از پایین

رشرته علمری  در هرر .انتخراب موضروع اسرت، رسراله نامره وبررای پایراناصوالً یکی از مشرکالت اصرلی دانشرجویان 

 ارزشجدیرد و دارای  موضروعیرک  یرافتنو اسرت  شردهانجامهرای فراوانری پژوهش هرااغلرب حروزهتقریبراً دربراره 

شرررط پیرردا کررردن عنرروان  .(1394زاده شوشررتری، ی نیسررت )منررادی، عابرردی و طالررباسررادهکررار  پررژوهش برررای

کنررد. هررای مررؤثر جسررتجو آشررنا مرریخرروب، جسررتجوی مررؤثر اسررت. فصررل چهررارم کترراب خواننررده را بررا روش

اسررتفاده  3-1در جرردول  شرردهمعرفیتواننررد از منررابع ، مرریپررژوهشیررافتن عنرروان  برررای دانشررجویان و پژوهشررگران

 کنند.
 پژوهش. منابعی برای انتخاب عنوان 9-8جدول 

 بعمنا ردیف

 هانامه، رساله و پژوهشنامهپایانپایانی  در فصل محققان ریسابخش پیشنهادهای پژوهشی یا پیشنهادهایی برای  1

 علمیبخش پیشنهادهای پژوهشی در برخی مقاالت  2

 هانیازهای پژوهشی انواع سازمان معرفی کنندهمنابع  3

 انشجویان در دست دارند.اساتید هر حوزه که عناوین پژوهشی را برای کار با د 4

 .است نموده برخورد هاآن با قبلی و مشاهدات تجربیات یا کاری محیط در محقق که مشکالتی 5

 سفارش مستقیم برای انجام پژوهش 6
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 نباید تکراری باشد. 4-1جدول مذکور در  موضوع منتخب جز در موارد     
 هاپژوهشبودن برخی  ی. دالیلی برای تکرار4-8جدول 

 دالیل ردیف

 ها درباره موضوعی خاص در دو شهر یا مکان مختلفهای جغرافیایی نمونه مانند تکرار بررسی نگرشتفاوت در ویژگی 1

 های مغفول را مجدد بررسی کرد.توان گروهتوجه شده باشد. لذا میکمتر ها در جامعه در مطالعات گذشته به برخی گروه 2

 های ساالنه در دوره هاتحلیل محتوای روزنامهمانند انجام رای مقایسه نتایج مختلف بهای دورهتکرار در  3

 گیری و امثال آناندازهابزار گیری، ، نمونهپژوهشتکرار در یک جامعه با تغییر روش  4

 )مبانی نظری جدید( های جدیداستفاده از نظریهتکرار با  5

 شود.استفاده می 5-1به شرح جدول پژوهش رویکرد  کنندهمشخصاغلب از کلمات کلیدی « عنوان»در ابتدای        
 در ابتدای عنوانپژوهش کننده رویکرد . کلمات کلیدی تعیین0-8جدول 

 رویکرد کلمات ردیف

 (.رویکرد کلی و گاهی مبهم )تا حد امکان استفاده نشود بررسی 1

 اص توصیفیی( و در مواردی خرویکرد آزمایشی یا تجربی )رابطه علّ تأثیر 2

 یبینی و حتی رابطه علّرویکرد ارتباطی از همبستگی ساده تا پیش ارتباط یا رابطه 3

 ها و بررسی تفاوت یا اختالفمقایسه میانگین ژهیوبهو  یاسهیمقارویکرد  مقایسه 4

 متغیرهایا مقایسه در رابطه از ابعاد رویکرد توصیفی با تشریح وضع موجود  توصیف 5

 ییتنهابهویکرد کلی با پوشش رابطه، توصیف یا مقایسه با هم یا ر تحلیل 6

 ریزی استراتژیکرویکرد مطالعات برنامه طراحی راهبردی 7

 های مختلفدار برای حوزهرویکرد شناسایی نیازهای اولویت نیازسنجی 8

 های بالقوه برای بالفعل شدنرویکرد تعیین وضعیت امکانات موجود از ابعاد مختلف و تشخیص ظرفیت یسنجامکان 9

 هاگردآوری اطالعات و داوری درباره خصایص معین یا ارزش دادن به آنرویکرد  ارزشیابی 11

  خصمشثیرات قسمتی از کار بر مبنای مقاصد أو ت ییکارای از عملکرد، ابررسی نوبتی یا دورهرویکرد  ارزیابی 11

 کیلوگرم بر اساسوزن گیری اندازه، مانند قایسه یک خاصیت با واحد آنیعنی م گیریاندازهرویکرد  گیریاندازه 12

الگو، سررنجش، نقش، تشررخیص، تعیین، مطالعه،  طراحیتبیین، »البته گاهی در ابتدای عنوان از کلمات دیگری چون      

را در  بار معنایی خاصی تواندشود که هر یک میهم استفاده می« ، میزان و تدوینوتحلیلتجزیه، بندیاولویتشرناسرایی، 

بعدی کمک پژوهشرررگران ها به ها را در بر داشرررته باشرررد زیرا کلیدواژهعنوان باید کلیدواژه درمجموعپژوهش القا کند. 

 .مربوطه را پیدا کنندهای پژوهشکند تا می

ت تفکر و خالقی»، «هشپیشینه پژوطالعه دقیق م»، «ها و متونگیری از نظریهبهره»، «تجارب شخصی»مواردی چون       

توان آن را عنوان اولیه پژوهش، هنوز نمی. پس از رسیدن بهرندادثر امناسب « پژوهشعنوان »در انتخاب  «پژوهشگر

های پاسخ داد و پس از اطمینان از پاسخ 6-1نهایی تلقی کرد. برای نهایی شدن عنوان اولیه باید به سؤاالت جدول 

 را نهایی کرد.« پژوهشان عنو» توانها، میآنمنطقی به 
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 پژوهش. سؤاالتی برای نهایی شدن عنوان 1-8جدول 

 پاسخ سؤال ردیف

 است؟ شدهفیتعرو با پشتیبانی مبانی علمی  یخوببهپژوهش آیا متغیرهای  وضعیت قلمرو موضوعی؟ 1

 بررسی کنید و چرا؟ خواهیدیک هفته، ماه، فصل، سال یا چندین سال را می آن؟ وضعیت قلمرو زمانی و منطق 2

 کجاست و چرا؟ یموردبررسمحدوده جغرافیایی  وضعیت قلمرو مکانی و منطق آن؟ 3

 توان برای این عنوان چند هدف فرعی مناسب نوشت؟آیا می آیا اهداف جزئی دارید؟ 4

 داده از جامعه وجود دارد؟ یآورجمعحد دسترسی و امکان  تا چه آوری داده؟شرایط جمع 5

 فراهم است؟ موردنظر پژوهشمالی و امکانات( برای اجرای ) یکافآیا منابع  یط منابع مالی؟شرا 6

 با توانایی و تخصص پژوهشی شما انطباق دارد؟پژوهش آیا پیچیدگی  ؟تطبیق عنوان با ظرفیت پژوهشگر 7

 م را دارد؟با هرگونه نتایج احتمالی، ارزش الز پژوهشآیا انجام این  ؟پژوهشمیزان ارزش نتایج  8

توجه داشت.  «و چطور چرا ،، کجاکسی چه، وقت چه، چیز چه»یعنی  1(5W + H) رای نوشتن عنوان باید به اصلب     

المپیاد های گروهی و انفرادی قایسه رفتارهای مطلوب و نامطلوب جوانان ورزشکار رشتهم» برای نمونه در عنوان

 شرح است:این به  مورداشارهاجزای « قاسمی بر مدل ارتباطی کیدتأبا  1394سراسری دانشگاه پیام نور در سال 

 نامطلوب و مطلوب رفتارهای ؟چه چیز 

 جوانان ورزشکار ؟چه کسی 

 پیام نور  دانشگاه ؟کجا 

  متغیرها بین مقایسهچطور؟ 

 1394سال  ؟چه وقت  

 بررسی میزان مغایرت یا تطابق با مدل ارتباطی قاسمی ؟چرا 

 و ضرورتبهگاهی است اما  قرارگرفته موردتوجهضروری برای نوشتن عنوان  گانهششعناصر  در این عنوان تمام     

یک »دهنده تشکیل بیشترین تعداد کلماتها بسنده کرد. برای طوالنی نشدن عنوان باید به تعداد محدودتری از آن

ر دترین عوامل یت و وضوح عنوان مهمکلمه باشد. کوتاه بودن، قاطعیت، شفاف 12نباید بیشتر از  APA بر اساس ،«عنوان

 اثرگذاری آن بر مخاطب است.

 

 هاد پژوهشنگارش پروپوزال یا پیشن .8-4

ا معرفی ب پژوهشبرای  ریزیبرنامهیا یا پروپوزال  پژوهشیک پیشنهاد برای آن باید ، عنوان اولیه پژوهشبا نهایی شدن 

نظور مگام این اقدام مبتنی بر جستجوی مؤثر است. به همینهبگام. تنظیم کرد «زمانیمحدوده  و منابع ،سؤاالت ،اهداف»

انی مب»و برای نوشتن پروپوزال، فصل چهارم این کتاب با عنوان  شود، پس از نهایی شدن عنوان پژوهشتوصیه می

                                                           
1. What, When, Who, Where, Why, How 
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، وطهبگروه مردر مقطع دکتری عنوان اولیه برای تأیید  هادانشگاهبرخی در با دقت مطالعه شود. « جستجو برای پژوهش

 شود.می ئهارا 7-1جدول به شرح  یبا محورهای ایصفحهیکو پروپوزال خالصه یک بتدا ا
 برگتکیا  خالصه. پروپوزال 3-8 جدول

 توضیح محورها ردیف

 پیشنهادی یاستاد راهنمادانشجو و  یخانوادگنام و نام  مشخصات فردی 1

 پژوهشموضوع  ارائه عنوان 2

 اختصاصی یا ویژه یا فرعی() یجزئکلی و  شامل اهداف پژوهشاهداف  3

 جمله پرسشی( سؤال )جمله خبری( یا ) هیفرضبه  جزئیاهداف تبدیل  هاسؤاالت یا فرضیه 4

 هایافته وتحلیلتجزیهو روش  داده یآورجمعابزار  ،گیری، جامعه، روش نمونهپژوهشمعرفی روش  شناسیروش 5

را دریافت پژوهش طور رسمی مجوز آغاز اجرای گروه رشته مربوطه، دانشجو به پس از تأیید پروپوزال در شورای     

 است. شدهارائه 8-1جدول ها در پروپوزالترین محورهای مهمکند. می
 نامه و رسالههای مربوط به پایانپروپوزالترین محورهای مهم. 1-8 جدول

 توضیح هابخش ردیف

 هاآن گرفتن امضای تأیید و تکمیل پروپوزالو مشاور در   راهنما استادبا  هماهنگی لزوم ازجمله مقررات ارائه پروپوزال 1

 ، نشانی ارتباطی و امثال آن شته، رگروه، (دانشکده) علمی خشبدانشجویی،  خانوادگی، شماره نام و شامل: نام دانشجو مشخصات 2

 التینفارسی و  کلیدی التین، واژگان فارسی و عنوان  پیشنهادی عنوان 3

  .نمکمی تقدیم بررسی جهت را خود پروپوزال لهیوسنیبد احترام، و سالم ، با...محترم مسئول رسمی درخواست  4

 واحد مربوطه ازنظربالمانع بودن بررسی پروپوزال تأیید  رسمیتأیید درخواست  5

 های ارتباطی و امثال آن نشانه دانشگاهی، بهتحصیلی، مرتو مدرک  خانوادگی، رشته و نام نام: شامل راهنما استاد اطالعات 6

 مشابه مورد قبل اطالعات استاد مشاور  7

 آن و ارائه یک پرسش کلی در پایان پژوهش مشکل یا مسئلهتعیین ابعاد و معرفی دقیق  بیان مسئله 8

 ایج آنتعیین اهمیت موضوع و اولویت آن بین موضوعات مهم و کاربران احتمالی نت اهمیت و ضرورت 9

 از نتایج مورد انتظار پژوهش هاارگان و هاسازمان، کنندهاستفاده مراجعمعرفی  احتمالی  کاربردهای 11

  Vancouver یا APA نویسی مأخذو  منابع به ارجاع روش بر اساس...  و رساله ،نامهپایان مقاله، کتاب، از اعم پژوهشی ابقوس 11

 اختصاصی متناسب با عنوان پژوهشکلی و اهداف  هدف پژوهش اهداف 12

  پژوهش اهداف اساس بر  (پرسشی جمله صورتبه) سؤالیا  (خبری جمله صورتبه) فرضیهارائه  هاسؤال یا هافرضیه 13

 در خصوص ویژگی نوآورانه یا جدید بودن پژوهش  راهنما استاد توسطاعالم  بودن جدید و نوآوری 14

 سایر از ابعاد: بنیادی، نظری، کاربردی و پژوهش معرفی نوع تحقیق انجام روش 15

 استراتژی و مسیر اجرا  ازنظر مورداستفاده پژوهشروش توضیح  پژوهش اجرای روش 16

 آوری داده همراه با روایی و پایایی آن جمع ابزارو معرفی « ایکتابخانه یا میدانی»با رویکرد  آوری دادهجمع روش 17

 مکانی زمانی، موضوعی، ادابع از پژوهش قلمرو 18

 آن  انتخاب گیری و همراه با توضیح دلیلنمونه نمونه، روش ، حجمموردمطالعه جامعهمعرفی  پژوهش نمونه و جامعه 19

 هاداده وتحلیلتجزیهبرای بینی شده پیشیا کیفی  آماری هایروشمعرفی  هاداده وتحلیلتجزیه 21

 برای مراحل مختلف ازیموردنبه تفکیک زمان  نهایی دفاع تا تصویبپژوهش از زمان  اجرای بندیانزمبیان  اجرا  بندیزمان جدول 21

  Vancouver ای APA نویسی مأخذدر متن بر اساس نظام  شدهداده ارجاع غیرفارسی و فارسیشامل منابع   مأخذ و منابع فهرست 22
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 احتمالی ازیموردنارائه اصالحات گروه و  در پروپوزال اعالم نتیجه بررسیمربوط به  جلسهصورت 23

 انهماه کار پیشرفت گزارشو رعایت امور اخالقی، ارائه  هادستورالعمل چارچوب درگزارش  تنظیمتعهد  ازجمله دانشجو تعهد فرم 24

 راهنما استاد نظر زیر اتاصالح انجام و مربوطه استادان به

رح لیست یا فهرست کنترلی به شتواند با چکخود می پژوهشا پیشنهاد دانشجو پس از تکمیل پروپوزال ی درنهایت     

 داوران اطمینان حاصل کند.  ازنظراز رعایت نکات برجسته و مهم  9-1جدول 
 دانشجو( مورداستفاده)  شدهتکمیل پیشنهاده پژوهشیارزیابی پروپوزال  لیستچک. 3-8 جدول

 ب بودنمناس معیار 

 خیر بلی

وع
وض

م
 

   کانات پرسنلی، زمانی، تجهیزاتی الزم برای تحقیق وجود دارد؟ آیا ام

   موضوع پژوهش پذیراست؟ آیا

   و گویا است؟ یا عنوان مختصر و مغیدآ

   آیا عنوان فارسی با عنوان انگلیسی مطابقت دارد؟ 

مس
ن 

بیا
 لهئ

   است؟  محدودشدهپژوهش آیا دامنه مسئله 

   جدید( است؟ ) روزبهپژوهش آیا مسئله 

   ؟است شدهبیانروشنی، منطقی و با پشتیبانی منابع علمی پژوهش بهآیا مسئله 

   است؟ شدهبیان لهئمس بیان انتهای در اصلی الؤس یاآ

و 
ت 

می
اه رض

ت
ور

 

   ؟است شدهبیان خوبیبهله ئمس مهم بودنیا آ

   ؟است شدهبیانخوبی آیا اولویت داشتن و ضرورت انجام این پژوهش به

ضیه
فر

یا 
ها 

   

ؤس
اال

 ت

   با موضوع مرتبط است؟ پژوهشاالت ؤها یا سیا فرضیهآ

   له مرتبط است؟ئبا بیان مس پژوهشاالت ؤها یا سیا فرضیهآ

   ؟ندهستپذیر و یا سؤاالت پاسخ پذیرآزمونها یا فرضیهآ

ش
رو

سی
شنا

 

   ؟است شدهانتخاببر اساس موضوع پژوهش یا روش آ

 ن مشخص است؟آو تعداد  شدهتعریف درستیبهجامعه  آیا

 است؟  شدهبیانخوبی گیری و منطق استفاده از آن بهنمونهروش یا آ

  

   است؟ شدهدادهطور منطقی توضیح تعداد نمونه و کفایت آن بهیا آ

   است؟ شدهدادهطور منطقی توضیح بهها وری دادهآروش جمعابزار و یا آ

   ؟است شدهدادهخوبی توضیح ها بهیافته وتحلیلتجزیهروش  یاآ

بع
منا

 

   است؟  شدهتنظیم ایپییا ای ونکوورروش علمی به  مورداستفادهفهرست منابع یا آ

ی
تار

وش
ن

 

با سایز  Times New Roman فارسی و فونت متنبرای  13با سایز  B-lotusیا فونت آ

 متر رعایت شده است؟ یک سانتی وطو فاصله خط انگلیسیمتن برای  12

  

ها، مدل توان پس از سؤاالت یا فرضیهدنبال آزمون یا طراحی مدل است، میهایی که پژوهشگر بهدر پروپوزال     

 ارائه کرد. هم مفهومی پژوهش را 
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 پژوهشدر نگارش پروپوزال و « استدالل»اهمیت . 8-9-8

 ذهن استدالل، در. است تازه( های) قضیه به رسیدن برای معلوم( های) قضیه ندمقانون ترکیب 1آوری گواهاستدالل یا  

وشن و و مشکوکی را ر کند که در آن نکته مبهمحاصل ای نتیجه ها،آن پیوند از تا کندمی برقرار ارتباط قضیه، چند بین

گیرد. ب یاد خوبیبه پژوهشال و نزدیک کند. این کاری است که دانشجو باید پیش از اقدام به نگارش پروپوز یقینبه

و از آن  یمبه هم ربط ده درستیبههای روشن و بدیهی را ها باید بتوانیم موضوعات یا قضیهبرای خیلی از بحث

 11-1ها بیشتر توجه داشت در جدول های استداللی که باید به آنموضوعات تازه یا جدیدی را مطرح کنیم. انواع روش

 است. شدهمعرفی
 برای بیان مسئله هااستدالل. انواع 81-8جدول 

 توضیح نوع استدالل ردیف

 یکدیگر به دو آن مشابهت لیبه دل دیگر موضوعرای ب موضوع یک حکم کاربرد تمثیل 1

 استقرایی 2

 (کلبه جزء)

 مدیر هلچدادن آن، مانند تعمیم نتیجه برونگرا بودن  میتعم مشاهده و تعدادی پایه بر تعمیم با یریگجهینت

 ان آن سازمان مدیربه تمامی  سازمان یکاز شصت مدیر 

 قیاسی 3

 )کل به جزء( 

)در  زن انمدیربا  موفق سازمان یکتجربه گیری موفق بودن مدیران زن بر اساس تیجهمانند نقبلی  برعکس

  .(است مفید مختلف هایموقعیت درها پژوهش نتایج کردن کاربردی

 جموعهم توانمی یک رخداد چرایی و علت بیان است و با استقرایی استدالل شی که نوعییا استدالل ربای استنتاج 4

 را انتخاب کرد. نشانیبهترو  بررسیها را آنارائه و سپس  را یدالیل

 رشیپذقابلادعای  بیان یک با هدف استدالل غیررسمی 5

 

 تدوین بیان مسئله. 8-9-1

ه مسئله و طرح پرسش کلی محقق است. مسئله باید به کمک مبانی نظری و انواع بیان مسئله به زبان ساده به معنای توجی

کافی برای آن  حلراهجدی وجود دارد که پاسخ یا  ایخواننده احساس کند، مسئله کهنحویبهاستدالل توجیه شود 

گارش بیان مسئله تواند در نو توجه به این مسئله ارزشمند است. برای این منظور پژوهشگر یا دانشجو می نیست

 قرار دهد. مورداستفادهرا  11-1در جدول  شدهارائهمحورهای 
 . محورهایی برای نگارش بیان مسئله88-8جدول 

 موارد ردیف

 پژوهشارائه توضیح و تشریح مفاهیم اولیه  1

 بودن مسئله برای خواننده درکقابلملموس و  2

 آنارزشمند بودن مسئله برای بررسی و پژوهش روی  3

 جدیدی ایجاد خواهد شد. حلراهکه اطالعات کم، ناقص یا غلطی درباره پرسش کلی وجود دارد یا دانش یا پذیرش این 4

 استفاده از مبانی نظری برای تقویت مسئله 5

                                                           
1. Reasoning 
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 سازی مسئلهدر برجسته هاپژوهشهای دیگر استفاده از یافته 6

 برای توجیه مسئلهقوی ارائه استدالل  7

 امثال آن و خاصیا سازمانی  سنی گروه جنسیت، موضوع، ،د کردن مسئله از بعد زمان، مکانمحدو 8

 کلی پرسش یک در قالب پژوهش مسئله ارائه 9

ه بنویسد، ب مورداشارهبتواند در حجمی کمتر و گویاتر بیان مسئله را با توجه به محورهای پژوهشگر  هرچقدر      

 کند.کمک می موردنظرپژوهش برای تأیید انجام  خوانندگان و داوران متقاعدسازی

تأکید دارد که در آن فرد  حسی قضاوت یک بر مشکل تفاوت وجود دارد. لهئمس با مشکلباید دقت کرد که بین      

« چرا؟و  کجا؟ در چیزی؟ چه»داند فرد نمی اماشود؛ درست انجام نمی چیزی واشکال دارد  کار جای یک کهفهمد می

 مبهم قدرآن اما باشد؛ نامطلوب وضعیت یک و نگرانی ناراحتی، نارضایتی، یک تواندمی مشکلکال شده است. دچار اش

نوز اما ه آیندآن بر می رفع برایدر صدد انجام کاری . با احساس مشکل، اغلب افراد داد توضیح را آن تواننمی که است

 عیتوض توصیف و تعریف» ،در مرحله مواجهه با مشکلیعنی . شکل برطرف شودمباید انجام تا « کاری؟ چه»دانند نمی

 حد ات آن مطلوب وضعیت احتماالً و فعلی وضعیت و ترشفاف ، مشکل«شدن لهئمس»در مرحله کامل نیست. اما « موجود

وضع توان حل یا اقدامی میداند با چه راهاین است که فرد هنوز نمیاصلی در مسئله چالش . شدخواهد  مشخصزیادی 

 آن در مؤثر متغیرهای و عوامل تمام مشکل،تر، در مرحله به زبان علمی یا مسئله را برطرف کرد.داد  موجود را بهبود

 و ایجادکننده عوامل از ما آگاهی و هادانسته اطالعات،و افزایش  اما با مطالعه روی مشکل. نیست مشخص ما برای

 تبدیل لهئمس به ابتدا بلکه مشکلو هر  ؛است شده تعریف مشکلهمان  لهئمس. یمپرداز، به بیان مسئله میآن هایریشه

 اب که داندنمیهنوز موجود و مطلوب مشخص است اما فرد  وضعیت، لهئمس. در شودمی حل لهئمسسپس آن  و شودمی

 از بسیاریو  3+2 شبیه چیزی، تعریف اینبا . برسد مطلوب وضعیت به فعلی وضعیت از تواندمی مسیری چه کردن طی

 و آغاز نقطه ها،تمرین این از بسیاری در چون. دنگیرقرار نمی لهئمس این نوع ردیف در ریاضی در شدهمعرفی چیزهای

ای هگیرد. برای نمونه کم بودن انگیزهاتی برای رسیدن به پاسخ صورت میمحاسبتنها یک تالش  ومشخص است  مسیر

 بتهلهای مشخصی را پیدا کرد. اکه باید دالیل آن را شناخت و برای بهبود آن راهپژوهشی در دانشجویان یک مسئله است 

 هم هالهئسم از بسیاری هستند؛ ترمبهم برخی و اندشده تعریف تردقیق آنها از بعضی. نیستند جنس یک از هالهئمس همه

 مبدأ ،هلئمس یک صورت درمع باید در ج. است نشده تعریف درستی به آنها صورت که شوندنمی حل علتاینبه صرفاً

. ستابرای رفع آن  مناسب مسیر جستجوی معنای به لهئمس حل وشخص کرد م تقریبی یا دقیق صورتبه را مقصد و

 «لهئسم حل» به هنوز و هستیم لهئمس تعریف یا تشخیص مرحله در ،مشخص نباشد مطلوب یا موجود وضعیت هنوز اگر

 یدهد اصالً که دارند وجودهم  مشکالت از بسیاری. شودمی تعریف« لهئمس» و دیده« مشکل»طور خالصه . بهایمنرسیده

 لهئمس هب مشکل تبدیلبرای . مسئله بیان کند صورتبهدیده و آن را  را مشکالت که است این پژوهشگر هنر. شوندنمی

 قرار داد.  موردتوجهرا  12-1هایی به شرح جدول باید گام
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 حظاتی برای تبدیل مشکل به مسئلهال. م81-8جدول 

 موارد ردیف

 شناسایی وضعیت موجود  1

 شناسایی وضعیت مطلوب )چیست و چه باید باشد؟( 2

 کارهایی برای تغییر وضعیت موجود و رسیدن به وضع مطلوب و انتخاب بهترین آنهای پژوهش علمی یا راهشناسایی روش 3

 کرد.   یبندتیاولوها را تفکیک و شکل آندر صورت وجود چندین مسئله در یک م 4

د، در کننرسند و یا به شکل تخصصی مطالعه و پژوهش میویژگی افرادی که در یک رشته خاص به تخصص می      

کنند. باید دقت کرد که جنس آن حوزه را بهتر تشخیص داده و تعریف می استانداردکلیدی و  هایلهئمسآن است که 

ویژه اگر فرد بدون برخورداری از کار دشواری خواهد بود. به لهئمس به هاآننوعی است که تبدیل ت به مشکالبرخی 

کنند، کار می تخصصی حوزه درکه  دیافرهم باشد. اغلب ا ذهنی هایسوگیری و هافرضپیشتخصص الزم، دارای 

 فرد هر هم، اجتماعی محیط و شخصی زندگی در. دندانمی را هاآن حلراه و دنشناسمیآن حوزه را  استاندارد مسائل

 رد رایج اشتباهات ترینبزرگ از یکیگیرد. یاد می تجربه به را هاآن حل هایروش وآموزد می را مختلفی هایلهئمس

 خود کهتبدیل کند  ایلهئمس چند یا یک به را مشکلی هر دکوشمی پژوهشگر  که است این مشکالت با مواجهه

 .است مسلط هاآن حل هایشرو بر و دشناسمی

 گیری از ابعادی چونالزم برای تصمیم« شفافیت»و وضعیتی است که در آن « جای سؤال»بیان مسئله به معنای      

را  13-1توان چهار محوری کلیدی به شرح جدول وجود ندارد. در بیان مسئله می« اقدام، قضاوت، اظهارنظر و امثال آن»

 قرار داد.  موردتوجه
 انواع محورهای کلیدی در بیان مسئله . 89-8 ولجد

 توضیح محور ردیف

 تبیین یا توصیف شرایط مبهم و غیرشفاف با تأکید بر چرایی مسئله چیستی مسئله 1

 کردن شرایط مبهم یا غیرشفاف  لمسقابلتأکید بر عینی کردن یا  عینی کردن 2

 مبهم یا غیرشفاف ناشی از شرایط  جادشدهیاتأکید بر مشکالت  مشکالت 3

 برای محقق با توجه به موارد قبل  جادشدهیابیان پرسش کلی  پرسش کلی 4

 

 تدوین اهمیت و ضرورت تحقیق. 8-9-9

برای بیان اهمیت و ضرورت تحقیق به شکل ساده باید مشخص شود که موضوع چرا مهم است و بین موضوعات مهم 

 توجه داشت. 14-1ن به محورهایی به شرح جدول توابرای نگارش این بخش می. چه اولویتی دارد
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 پژوهش. محورهایی برای نگارش تدوین اهمیت و ضرورت 84-8جدول 

 موارد ردیف

 پژوهش ارائه دالیلی برای انجام 1

 با این پژوهش  حلقابل اشاره به مشکل 2

 موضوع ناشناخته و روشن کردن ابعاد بشری اشاره به میزان افزایش دانش 3

 ها، زمان و هرگونه آسیب احتمالیتوجهی به موضوع مانند هزینهاشاره به آثار منفی ناشی از بی 4

 پژوهش از نتایج  کنندهاستفاده هایافراد یا سازمان معرفی 5

 دانش، ادبیات پیشینه و نظریات موجود بر اساسبیان اهمیت با دالیل نظری یا  6

 پژوهشس کاربرد عملی نتایج بیان اهمیت با دالیل عملی بر اسا 7

 «مکان» و «زمان» مؤلفه دو به رویکرد با پژوهش بیان ضرورت 8

 نظرانمتخصصان و صاحب تأکیدبیان ضرورت با ارائه آمار و ارقام از رویدادها و  9

 برای همراهی و تأیید اجرای پژوهش خواننده ایجاد حساسیت و عالقه در  11

 اجرای پژوهش یا متقاضی اجرای آن ضرورت دکنندهییتأ خبرگان و نظرانصاحب نظرات و هامصاحبه، هانوشته خالصه ارائه 11

خواهد درباره سواد توانند مهم باشند اما ضرورت نداشته باشند. برای نمونه دانشجویی میخیلی موضوعات می     

ای هرسانیانواع مشکالت رفتاری، اطالع تواندای دانشجویان دانشگاه خود پژوهش کند. ضرورت این پژوهش میرسانه

 . ها در دنیای امروز ارتباطی استتبلیغاتی باشد. اهمیت آن لزوم مواجهه مناسب با محتوای رسانه هایسوءاستفادهغلط و 

    

 تدوین اهداف. 8-9-4

ا کلی و اختصاصی ربسیاری از داوران ابتدا اهداف  یست.دنبال چبهه آن است که پژوهشگر ندنکهدف پژوهش مشخص 

دهند. هدف کلی اغلب همان قرار می موردبررسی بودن اجراقابل ازنظرخوانند و بر اساس آن بقیه اجزای پروپوزال را می

شود. اهداف اختصاصی شامل چندین هدف است که است که در مواردی با شرح بیشتری ارائه می پژوهشعنوان 

، جزئی». به همین خاطر به آن اهداف دهدرا پوشش میهدف کلی  همان درمجموعاز هدف کلی و  یبخش هرکدام

-خاص بودن، قابل»های با شاخص SMARTگویند. هنگام تهیه اهداف اختصاصی باید به الگوی هم می «فرعی یا ویژه

 توجه داشت. 51-1به شرح جدول   1«گرایی و محدودیت زمانییابی، واقعگیری، قابل دستاندازه
 

 

 

 

 

 هایی برای تهیه اهداف اختصاصی یا ویژه. شاخص80-8 جدول

                                                           
1. Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound (SMART) 
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 توضیح شاخص ردیف

 اطالع و آگاهی از خواسته مشخص هدف بودن خاص 1

 آن بودن گیریاندازهقادر به  یریگاندازهقابل 2

 بودن آن اطمینان داشتن اجراقابلاز  یابیدستقابل 3

 بودنو عقالنی  نانهیبواقع ییگراواقع 4

 بودن یابیدستقابلدر زمان مشخصی  زمانیمحدودیت  5

 هگرفت موضوع از کلی هدفکند. اقدام می جزئی اهداف و کلی هدف تدوین به نسبت موضوع اساس برپژوهشگر     

 هایالؤس یا فرضیات به کههستند  هاییهمانخواهد شد. اهداف جزئی  اخذ کلیهدف  از جزئی اهداف و شودمی

 باهم «منطقی و مفهومی ارتباط»باید « یا سؤاالت هافرضیه و هدف وع،ضمو»مهم این است که . شوندمیتبدیل  پژوهشی

را چطور، کجا، چه وقت، با چه کسی  کاریچه» پژوهشیند اکه در فر داهداف اختصاصی باید مشخص کنداشته باشند. 

عال استفاده کرد و این اف سنجشقابلی کنش هایفعلرای بیان اهداف اختصاصی باید از . بدشومیانجام « و به چه منظور

ی نوشتن اهداف برانباید باشند.  «و امثال آن مقایسه، محاسبه، ارزیابی، تعیین، تبیین، تشریح، توضیح»توانند شامل می

ابی ارزی ؛ زیرادراستفاده ک «هاآنو امثال  درک، فهم، باور کردن، مطالعهبررسی، »انند مبهم م کنشی غیراختصاصی از افعال 

ی رسیدن ای براابزار یا وسیله« مطالعه و بررسی»همچنین مفاهیمی چون  .بسیار دشوار استبه این اهداف میزان دستیابی 

  عنوان هدف مطرح شوند.   به هدف هستند و نباید به

 

 پژوهشی ال ؤیا س 8تدوین فرضیه. 8-9-0

 به شکلی طراحی کند که قابل پاسخ دادن یا آزمون پس از تدوین اهداف کلی و اختصاصی پژوهشگر باید این اهداف را

)برای امکان پاسخگویی( یا  پژوهشیه سؤاالت را ب پژوهشاختصاصی اهداف  پژوهشگرباشد. به این منظور  کردن

هر  و کندمی همواررا  پژوهشاجرای  مسیرکند. این اقدام ( تبدیل میکردن )برای امکان آزمون پژوهشهای فرضیه

و  های دانشجویاند به یک یا بیشتر از یک مورد سؤال یا فرضیه تبدیل شود. این بخش مهم که از چالشتوانهدف می

به این منظور و برای درک خواهد شد.  پژوهشدرک نشود، موجب اشتباهاتی در  درستیبهپژوهشگران است، اگر 

 است.  شدهارائه 16-1جدول در ها تفاوت آن ،مفاهیم فرضیه و سؤال
 هاهای فرضیه و سؤال و کاربرد آن. تفاوت81-8جدول 

 سؤال ردیف فرضیه

 یک جمله پرسشی 1 یک جمله خبری

 رویکرد پاسخ به یک پرسش 2 آگاهانه ن یک حدسدرویکرد آزمو

 نیاز به حداقل یک متغیر 3 متغیر 2نیاز به حداقل 

 اغلب رویکردی اکتشافی 4 یاکتشاف ریغاغلب رویکردی 

                                                           
1. Hypothesis 
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شود که چه موقع از سؤال و چه موقع از فرضیه باید استفاده کرد؟ پاسخ به این سؤال اغلب ؤال مطرح میحال این س     

توان انواع رویکردها و نظرات را در این رابطه و میرو است بهورپژوهشگران مختلف  و اساتیدبین  نظرهاییاختالفبا 

 کرد.شاهده م 17-1در جدول 
 سؤال وفرضیه  بردکار در. انواع نظرها 83-8جدول 

 توضیح رویکرد ردیف

 با گرایش به ارائه فرضیه، تالش دارند در هر شرایط اهداف را به فرضیه تبدیل کنند. فرضیه محوری 1

 با گرایش به ارائه سؤال، تالش دارند در هر شرایط اهداف را به سؤال تبدیل کنند. سؤال محوری 2

 کنند که مبانی نظری مناسب برای یک حدس وجود داشته باشد.ف را به فرضیه تبدیل میتنها زمانی اهدا فرضیه با مبانی نظری 3

 پژوهشر دسؤال  4

 اکتشافی

 ناشناخته و بدون مبانی نظری باشد. کامالً  یموردبررسکنند که حوزه زمانی اهداف را به سؤال تبدیل می

 باید از کنند.تبدیل می «4و  3» دهای دو گزینهبرخی اهداف را به سؤال و برخی را به فرضیه با رویکر ترکیبی 5

 و یپژوهش االتؤس نکهآ مگر شود اجتنابسان یک ماهیتبا  فرضیه و پژوهشی االتؤس زمانهم کاربرد

 . دنباش متفاوت فرضیه

اختصاصی در ابتدای کار نیست و در طول پژوهش با اهداف های کیفی نیاز به تعیین برخی پژوهشدر         

 درو  یک سؤال اصلی آغازبا سؤاالت پژوهش  درواقع شود.، سؤاالت طراحی میانجام آن یتقابلو سازی مسئله محدود

. سؤاالت ودشبه سؤاالت فرعی تبدیل میتدریجی توسعه و با عمق بیشتری بر روی مسائل پژوهش طور بهمراحل بعدی 

 فرایند جهت دارند.  عمل و سویبهعموماً کلی، باز و در برخی موارد ساده هستند و 

ا بشرایط طرح یک حدس منطقی تنها زمانی به سراغ طراحی فرضیه برای اهداف برود که پژوهشگر شود پیشنهاد می     

اید به ب فرضیه هر تدوین برایتر است. تر و منطقی؛ در غیر این صورت طرح سؤال سادهفراهم باشدپشتوانه نظری 

 . توجه داشت 18-1جدول  حظاتمال
 های قابل تدوین  . انواع فرضیه81-8جدول 

 توضیح نوع ردیف

 « مدیران زن عملکرد بهتری نسبت به مدیران مرد دارند.»دار: مانند فرضیه الف( جهت پژوهشی 1

 .«دارد وجود تفاوت مدیران عملکرد و جنسیت بین»ب( بدون جهت: مانند فرضیه: 

 بودن یکسان فاوت،ت عدم رابطه، عدمالف( فرض صفر:  آماری 2

   تفاوت وجود رابطه، وجودب( فرض خالف: 

وابسته مشخص است ولی در فرضیه بدون جهت، جهت متغیر مستقل  متغیردار جهت متغیر مستقل بر در فرضیه جهت     

 دوه ب  «جهتبدون  دار و جهت»های فرضیهتوان برای را می« صفر و خالف»های فرض یر وابسته مشخص نیست.غبر مت

 نوشت. 19-1جدول به شرح « الفبایی و نماد آماری» شکل
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 های پژوهشی  الگوی نگارش فرضیه آماری برای فرضیه. انواع 83-8جدول  

 توضیح نوع ردیف

 صورت الفبایی:صفر و خالف به یهنگارش فرض دارجهت 1

H0 :ندارند مرد مدیران به نسبت بهتری عملکرد زن مدیران. 

H1: دارند مرد مدیران به نسبت بهتری عملکرد زن مدیران. 

 صورت نماد آماری:صفر و خالف به یهنگارش فرض
H0: M=M 

H1: M>M 
بدون  2

 جهت

 صورت الفبایی:صفر و خالف به یهنگارش فرض

H0 :ندارد وجود تفاوت مدیران عملکرد و جنسیت بین. 

H1 :دارد وجود تفاوت مدیران عملکرد و جنسیت بین. 

 صورت نماد آماری:صفر و خالف به یهگارش فرضن
H0: M=M 

H1: M≠ M 
، رتکوچک، تربزرگبیشتر، کمتر، »داد که با مواردی چون ها تشخیص نآ «فعل»توان از را میدار های جهتفرضیه     

واهد شبرای آن باید است زیرا هت جتر از فرضیه بدون دار قویفرضیه جهت .همراه هستند« بهتر و بدتر ،افزایش، کاهش

 .کردارائه  «بدون جهت»ورت صباشد باید آن را بهدار نوقتی شواهد قوی برای فرضیه جهتداد. قوی ارائه 

-تجه». شناسایی هستند« دو دامنه هایفرضیه»بدون جهت های هیو فرض «یک دامنههای فرضیه»دار های جهتفرضیه     

جهت رد فرض صفر با مقدار  موردنظرزمون آماری مهم است. اندازه مبین آمون زآبرای بودن فرضیه « بدون جهتیا دار 

است. همچنین « 63/1به میزان  یک دامنهآزمون »برای و « 96/1به میزان  زمون دو دامنهآ»( برای α=15/1درصد ) 5 آلفا

و « 58/2به میزان  ن دو دامنهزموآ»در ( α=11/1درصد ) 1 آلفاد فرض صفر با مقدار برای ر موردنظرزمون آاندازه مبین 

 (. 21-1)جدول  است «33/2» یک دامنهآزمون »برای 
 صفر یهاندازه جهت رد فرض. 11-8 جدول

 سطح یک درصد درصد 0سطح  آزمون ردیف

 58/2 96/1 دو دامنه 1

 33/2 63/1 یک دامنه 2

این کار را لفا آو  Sig مقایسهبا  «PLS»و « SPSS» ،«AMOS» مانندهای کامپیوتری افزارنرمبا کمک البته دانشجویان       

 دهند. انجام می

ین ارتباط یا همبستگی ب» ایرابطه. در نوع تأکیددارند« تفاوت»و گاهی بر « رابطه»گاهی بر  دارجهتهای این فرضیه     

 گیرد. در شرایط بررسیقرار می موردتوجه« وجود تفاوت بین متغیر یا متغیرها»و در نوع تفاوتی « متغیر چند یادو 

در است.  «نبود رابطه»و در بررسی رابطه مبتنی بر « برابری یا نبود تفاوت»های صفر، حاکی از ها اغلب فرضیهتفاوت

 است.  شدهارائهبرای هر کدام یک نمونه  21-1جدول 
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 ای و تفاوتی های رابطههایی از فرضیهنمونه. 18-8جدول 

 نمونه نوع فرضیه ردیف

 .است برابر غیرتحصیلکرده و کردهتحصیل افراد میان در ایرسانه سواد تفاوتی 1

 .ندارد وجود رابطه ایرسانه سواد و تحصیالت بین ایرابطه 2

های آماری مربوط به در گزارش دهند.ها صفر یا خنثی هستند، چون گرایش به هیچ جهتی را نشان نمیاین فرضیه    

 شوند. به شکل آماری نمایش داده می خالفو صفر های ، فرضیههاوتحلیل یافتهتجزیه

 هایتوان با سؤالی کردن هر هدف، به دنبال پاسخ آن از روشراحتی میهای فرضیه را ندارد و بهسؤال پیچیدگی      

ک ده از یاستفا صرفبهبود. یکی از اشتباهات رایج در طراحی سؤال این است که دانشجویان پژوهش مناسب در طول 

سازند. باید دقت کنید که نوشتن سؤال در عین سادگی به رعایت اصولی هم نیاز دارد. برای از هدف سؤال می« آیا»کلمه 

صیالت آیا بین تح»جای سؤال است، بهتر است به ایسواد رسانهنمونه وقتی هدف شما بررسی رابطه بین تحصیالت و 

 .«وجود دارد؟ای سواد رسانهبین تحصیالت و ای چه رابطه»که  بنویسیدطور این« رابطه وجود دارد؟ای سواد رسانهو 

ه باید دقت کرد کو هدایت استاد راهنما بستگی دارد. دانشجو انتخاب سؤال یا فرضیه به نوع استدالل  درنهایت      

ؤال الزم است فقط سیابی به یک نتیجه از یک هدف، مجاز نیست. پس نوشتن هر دو شکل فرضیه و سؤال برای دست

اشد ال پژوهشی و فرضیه متفاوت بؤماهیت س چنانچهالبته  ای مشخص برای یک هدف اختصاصی نوشته شود.یا فرضیه

و  22-1برای درک بیشتر به موارد جدول  د.نمفهومی یکسان نباش ازلحاظتکرار و  آنکه شرطبهنگارش هردو مجاز است 

 توجه فرمایید.  شدهارائههای نمونه
 «نگارش هر دو»و یا « یا فرضیه یا سؤال»هایی برای موارد نگارش . نمونه11-8جدول 

 نمونه محور ردیف

 یا فرضیه یا سؤال 1

 )فقط یکی باشد(

 دارد؟ وجود رابطه نانآ عملکرد و مدیران هیجانی هوش بین یاآ: پژوهشی الؤس

 .دارد وجود رابطه نانآ عملکرد و مدیران هیجانی هوش بین: فرضیه

 نگارش هر دو 2

 )به اختیار پژوهشگر( 

 چگونه مدیران عملکرد سطح میزان است؟ چگونه مدیران هیجانی هوش سطح میزان: پژوهشی الؤس

 است؟

 . دارد وجود رابطه نانآ عملکرد و مدیران هیجانی هوش بین: فرضیه

 تقسیم کرد.  23-1شرح جدول به« ای و تفاوتیتوصیفی، رابطه»توان به سه دسته سؤاالت پژوهش را می      
 . انواع سؤاالت پژوهش19-8جدول 

 نمونه انواع ردیف

 است و امثال آن چیست، چگونه»استفاده از کلماتی چون  توصیفی 1

 چگونگی رابطه دو یا چند متغیر  دهندهنشان ایرابطه 2

 تفاوت بین متغیرها  دهندهنشان تفاوتی 3

 توجه داشت.  24-1ش باید به مواردی به شرح جدول در نوشتن سؤاالت پژوه     
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 . انواع مالحظات در نوشتن سؤاالت پژوهش14-8جدول 

 مالحظات ردیف

 اختصاص شماره به هر سؤال  1

 بیان شفاف و مشخص سؤال 2

 دهی بودنقابل پاسخ 3

 به یک جواب برسد.  کهنحویبه 4

 تری داشته باشند. ها رویکرد تحلیلیخختم نشود و پاس« خیر-بله»بهتر است که به  5

 همپوشانی نداشتن سؤاالت  6

 وزن بودن سؤاالت هم 7

 خارج از اهداف فرعی و مسئله نبودن 8

 

     . ارائه مدل8-9-1

اولیه ارائه خواهد شد. رضیه، مدل مفهومی ف ارائهپس از در صورت نیاز به بررسی و آزمون مدل، الزم به توضیح است  

ائه ار« ها و نوع متغیرهافرضیه، موضوع»مدل مفهومی خود را با توجه به تواند با سه شکل میال وزر پروپشگر دپژوه

 و مستقل»است. در شکل اول به متغیرهای  شدهمعرفی 1-1به ترتیب از باال به پایین در شکل  مورداشارهکند. سه شکل 

 مستقل، وابسته و»و در شکل سوم به متغیرهای « میانجی مستقل، وابسته و»، در شکل دوم به متغیرهای «وابسته

 شود.  تأکید می کنندهتعدیل

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 توسط پژوهشگر  ارائهقابلهای مفهومی . انواع مدل8-8شکل 

 

 

 

 مستقل متغیر وابسته متغیر

 کنندهتعدیل متغیر

 متغیر وابسته

 نجیمتغیر میا

 مستقل متغیر

 متغیر وابسته متغیر مستقل
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 پژوهششناسی روش. 8-9-3

ها یا پاسخ به مشخص شد، باید روش انجام پژوهش و چگونگی آزمون فرضیه پژوهشکه سؤال یا فرضیه  بعدازاین

پاسخ داد و  25-1مشخص شود. به این منظور باید به سؤاالتی به شرح جدول  پژوهششناسی سؤاالت در قالب روش

 ها را در پروپوزال نوشت.آن
 پژوهششناسی کننده روش. سؤاالت تعیین10-8جدول 

 سؤاالت ردیف

 است؟ کدام هدف لحاظ به پژوهش روش 1

 بردی کدام است؟به لحاظ راه پژوهشروش  2

 به لحاظ مسیر اجرا کدام است؟ پژوهشروش  3

 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش چیست؟ 4

 شود؟در صورت استفاده از نمونه با چه روش و به چه دلیل انجام می شود؟میآوری جمع اییا نمونه ها از چه جامعهداده 5

 شود؟میها استفاده گردآوری دادهاز چه ابزاری با چه روایی و پایایی برای  6

 شود؟می استفاده اطمینان از سطحی چه و آماری افزارنرم چه و کیفی تحلیل یا آماری هایروش چه از 7

 

 هایافته وتحلیلتجزیه. 8-9-1

شگر پژوهدر این بخش  درواقع شاره دارد.ها اداده وتحلیلتجزیههای مناسب آماری یا تحلیل کیفی برای روش هب 

 جزئیات کند.میکمی( یا کیفی استفاده ) آماریهای خود، از چه روشهای داده وتحلیلتجزیهکند که برای مشخص می

تحلیل  هایافزارنرمالزم است تا ها یافته وتحلیلتجزیهاجرای  برایها در فصل هشتم کتاب معرفی شده است. این روش

در ارها افزاین نوع نرمپرکاربرد انواع . شودمعرفی در پروپوزال تحلیل کیفی یا ...( و لیزرل آموس، اس،اسپیاس) آماری

ها هم اشاره شود. برای تحلیل اطمینانسطح همچنین در تحلیل آماری باید به . عرفی شده استکتاب مبخش پنجم 

 .شودمی گرفته نظر درعلوم انسانی های پژوهش در درصد 95 اطمینان سطح طورمعمولبه

 

 شناسی برای نگارش پروپوزالهای روشبخش ارتباطات منطقی بین .8-9-3

وجود دارد، به این معنا که هر یک از اجزاء با  پژوهششناسی هر شناسی یک ارتباط منطقی بین اجزای روشدر روش

وان و نشناسی، ابتدا عنقطه شروع برای نوشتن روش درواقعگیرد. یک ربط منطقی بر اساس جزء قبل از خود شکل می

، سپس جامعه، نمونه و پژوهشاست. بر اساس این موارد ابتدا روش  پژوهشیبعد اهداف و در ادامه فرضیه یا سؤاالت 

ها مطرح یافته وتحلیلتجزیههای روش درنهایتو  ، روایی و پایایی آنهاداده آوریجمع، سپس ابزار تعیین آنروش 

درباره یک عنوان خالی، ابتدا در  نظرگیری جایبهشود، ست. توصیه میا شدهمعرفی 2-1 شود. این فرایند در شکلمی

و بعد از اساتید و مشاوران مختلف برای اصالح و تکمیل آن نظر بگیرند. شکل  شودکنار این شکل اجزای کار معرفی 

 ت.ل اصلی اسراهنمای نگارش پروپوزال خام اولیه و شروع بسیار خوبی برای تکمیل و نگارش پروپوزا نوعیبه 1-2
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 شناسی هر جزء با استناد به جزء ماقبل آن. فرایند نگارش روش1-8شکل 

و  شترا در یک صفحه نو پروپوزال اولیه 2-1شود قبل از نگارش پروپوزال اصلی، با استفاده از شکل توصیه می      

ان توپردازند، میبا روش کمی می سازیمدلبه پژوهشگر واردی که در م .درکآن را تکمیل  گروه مربوطهپس از تأیید 

 ارائه کرد.  پژوهشی مدل مفهومی را پس از فرضیه یا سؤال

 

 های اطالعاتی و جدول گانتسایر بخش. 8-9-81

ه ارد کوجود د پژوهشهای هایی مربوط به لوازم، تجهیزات و هزینه، بخششدهگفتهها پس از ارائه مطالب در پروپوزال

های پژوهشی دانشجو، دانشجو در صورت نیاز ملزم به ثبت اطالعات مربوطه در این بخش است. اگر بخشی از هزینه

شود تکمیل آن الزم است. در انتهای پروپوزال اغلب بخشی مانند جدول توسط دانشگاه یا سازمان خاصی حمایت می

 خود را مشخص کند. پژوهشراحل مختلف زمان انجام م ( وجود دارد تا دانشجو26-1گانت )جدول 
 

 

 

 

 

 عنوان

 هدف کلی

 اهداف اختصاصی

 فرضیه یا سؤال

 و هدف( اجرا مسیراستراتژی،  ازنظرروش تحقیق )

 گیرینمونهجامعه، نمونه و روش 

 داده با پایایی و روایی آوریجمعابزار 

ها )کیفی یا کمی(داده وتحلیلتجزیهروش   

 های آماری توصیفی و استنباطیمعرفی روش کمی درروش
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 پژوهشطرح ماهانه  بندیزمانمونه جدول گانت برای برنامه . ن11-8جدول 

 84 89 81 88 81 3 1 3 1 0 4 9 1 8 ییفعالیت اجرا ردیف

              * پژوهشنوشتن طرح  1

             *  ارائه به گروه آموزشی 2

             *  تصویب در گروه  3

   * * * * * * * * * * * * بررسی ادبیات پیشینه و مبانی نظری 4

         * * *    هاداده آوریجمع 5

        * * *     ورود اطالعات به رایانه 6

      * *        هاداده وتحلیلتجزیه 7

    * *          پژوهشنوشتن گزارش  8

   *            نامهپایاندفاع از  9

 

 پروپوزالاهمیت مرور پیشینه پژوهش در نگارش  .8-4

 انجام ابهمش موضوعات اپژوهش ی این زمینه در دیگران آنچه به است نگاهى و آن گذشته مطالعه ،پژوهش پیشینه بررسى

 نهچگو و اندپیشرفته کجا تا ،اندکرده چه» بارهدراین دیگران بداند خواهدمىپژوهشگر  پیشینه، بررسى در. اندداده

 اهتالش آن نتایج و هاروش از ضمن در و دهد قرار پیشین هاىتالش ادامه و راستا در را خود کار نیز او تا ،«اندکارکرده

 کارژوهشی پ چنین به پرداختن باشند، کرده حل ترپیش راپژوهشگر  مسئله دیگران اگر. کند استفاده خود مسئله حل در

 یشرو با آن حل براى توانمى است، نداشته قبولى قابل روش یا نشدهحل هنوز مسئله آن گرا اما. بود خواهدای بیهوده

 مناسب پژوهش کرد. 

 متقابل تأثیر دو این. کندمی کمک مسئله بهتر شناخت به پیشینه بررسىمتقابالً  و پیشینه بهتر بررسى به مسئله تعریف     

انجام  با. دنکنمی کامل را خود شناخت آن با مرتبط مفاهیم و مسئله از بررسی پیشینه باپژوهشگران . دارند یکدیگر در

-ه روی پژوهشگر گشوده میب جدیدىو زوایای  منابعدر هر مرحله  مسئله، به نسبت شناختصحیح این کار و بهبود 

، در ژوهشپ پیشینه و نوشتارها مرورتواند در مسیر یا سرنوشت پژوهش اثر مهمی داشته باشد. عالوه بر آنکه شود که می

و با توجه به هدف  الگو یک اساس برنقش کلیدی دارد، در فرایند پژوهش نیز پژوهشگر مرحله نوشتن پروپوزال 

-شپژوه کردن خالصه ضمن که است ایمطالعه نوشتارها مرور. کندمی «نقد و تحلیل بررسی،» راآثار مرتبط پژوهش، 

 هر هایهدف تحقق. کندمی مشخص موردنظر پژوهش با و یکدیگر با را هانآ ارتباط و ارزیابی را هاآن پیشین، های

 دارد ستگیب موجود هایپژوهش و آثار انتقادی و تحلیلی مرور یعنی پژوهش، پیشینه کیفیت به زیادی میزان به پژوهش

 اشاره کرد.  27-1توان به مواردی به شرح جدول می« پژوهش پیشینه»اهداف تهیه  ازجمله(. 1391فتاحی، و مهری)
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 . انواع اهداف نگارش پیشینه پژوهش  13-8جدول 

 انواع ردیف

 موردنظر موضوع در کلیدی و معتبر پژوهشگران و نویسندگان مطرح آثار شناسایی 1

  کاربردی و نظری تحوالتسازی فشردهو  موردپژوهش موضوع زمینه درمبانی نظری  شناسایی 2

 با موضوع  مرتبط هایپژوهش و آثار در بررسی جامع از  شگرپژوهمایش نتیجه تالش ن 3

  مشابه آثار سایر به نسبت زمینه چند یا یک در تفاوتوجود حداقل  وبودن کار ن تکراری از اطمینانایجاد  4

  هاپژوهش سایر هاییافته به توجه باایجاد اطمینان از انجام پژوهش  5

 جدید  پژوهش در هانبودن آ استفادهقابلار  و عتبا میزان وها ها در دیگر پژوهشتحلیل و ابزارها، هاروشکاربرد نمایش  6

 های موجود ارائه جای خالی پژوهش در میان پژوهش 7

  مشخص  دوره یک طول در انتشاریافته هایپژوهش و آثاربا بررسی و تحلیل نگارش مقاله مروری امکان ایجاد ظرفیت  8

 غنای و استحکام بر پژوهشی کار یک هایبخش سایر با پژوهش پیشینه و نوشتارها مرور معنادار و دیکنز ارتباط     

 داشته باشد.  28-1تواند رویکردهای مختلفی به شرح جدول می پژوهش پیشینه و نوشتار مروراثر دارد.  آن
 یشینه پژوهش پ رمرو. انواع رویکردها در 11-8جدول 

 توضیح رویکرد ردیف

 شدهتحقیق یا و نگاشته موردنظر موضوع با رابطه در آنچه توصیف و شناسایی توصیفی 1

 ا هسازی وجوه تشابه و تمایز بین پژوهشهمراه با مقایسه و برجسته موجود هایپژوهش تردقیق شناسایی تحلیلی 2

  آثار از یک هر ضعف و قوت نقاطبررسی مکمل رویکرد تحلیلی و  انتقادی 3

 هایوهشپژ یا متون از یک هر است کافی کوتاه، مقدمه یک از پسر نگارش پیشینه پژوهش با رویکرد توصیفی، د     

( شدهسیبرر متون انتشار سال یعنی زمانی، ترتیب به مثالً) مشخص روش یک اساس بر و جداگانه صورتبه را مرتبط

ه باست. در رویکرد تحلیلی  مربوط هاییافته و تحقیق روش موضوعی، زمینه شامل هاپژوهش توصیف. کرد توصیف

در « هایافتهپژوهش و روش تحلیل  روش نمونه، حجم جامعه، هدف، ،هایافته ،پژوهش روش موضوع،»بررسی 

ا زیر است «روشمند»این رویکرد . شودمیها و پژوهش موجود تأکید پژوهش سایر با آن ارتباط وهای مختلف پژوهش

ها پژوهش تمایز و تشابه وجوهسازی برجسته و مقایسههمراه با ( تاریخی نظم جزهب) خاص ینظم اساس برها تحلیل

 ،پژوهش روش» ازنظر آثار از یک هر ضعف و قوت نقاطدر نگارش پیشینه پژوهش با رویکرد انتقادی، شود. اراده می

-استدالل و هااستنباط و مورداستفاده اریآم هایروش آن، پایایی و روایی و اطالعات گردآوری ابزار ،موردمطالعه جامعه

 مرور تحلیل، سطح و جامعیت اساس برهمچنین  گیرد.قرار می موردبررسی« نتایج و هایافته مورد در شدهارائه های

 (. 1389، محسنی و نصوریان)م کرد بندیدسته 29-1انواعی به شرح جدول  به توانمی را نوشتارها
 تحلیل سطح و جامعیت اساس برینه پژوهش . انواع مرور پیش13-8جدول 

 محل استفاده انواع ردیف

 دکتری هایرساله مناسب جامع و تحلیلی نوشتارهای مرور 1

 علمی هایمقاله مناسب گزیده و تحلیلی نوشتارهای مرور 2

 هانامه مقاله و هاشناسیکتاب مناسب جامع و توصیفی نوشتارهای مرور 3
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 مرور کرد.  31-1توان به شرح جدول ای مرور پیشینه و ادبیات پژوهش را میانواع منابع بر     
 . انواع منابع برای مرور پیشینه پژوهش 91-8جدول 

 محل استفاده انواع ردیف

 سبتاًن و کلی یتصویرکسب  برای «پایه هایکتاب و تشریحی هایفرهنگ ،هاالمعارفدائره»مانند  مقدماتی منابع 1

  موردبررسی حوزه از جامع

 موردنظر موضوع کلیدواژه با دستیابیقابلو  پژوهش پیشینه بخش دارای منابعی برای بازیابی اطالعاتی هایپایگاه 2

 هاو دسترسی به آن« موضوع و عنوان مترجمان، نویسندگان، نام» طریق از با امکان جستجو هاکتابخانه فهرست 3

  بهینه و تردقیق صورتبه را اطالعات بازیابیبرای  ییعملگرها با یاینترنت جستجوی موتور 4

 ها آن یافتهسازمانمعرفی  و خاص زمینه در موجود اینترنتی منابعبا امکان شناسایی  هاییسایت اطالعاتی هایدروازه 5

 و علمی هایانجمن سایت 6

 پژوهشی مراکز

 پژوهشی و علمی منابع حاوی هایسایتبرخوردار از  و دانش تولیدمتولی  علمی هایانجمن

 مقاالت، مروری هایمقاله، پژوهش بر مبتنی هایمقاله، پژوهشی گزارش، هانامهپایان»مانند  مرتبط پژوهشی منابع 7

و  هاروزنامه، مرجع منابع، مروری هایکتاب، هاکتاب، تحلیلی و توصیفی هایمقاله، هاهمایش

 «دولتی انتشارات

 

 اطالعات فناوری پژوهشگاه در دانشجویان لپروپوزا ثبت ضرورت .8-0

  ماده اساس بر همچنین و 26/11/1395 مورخ پژوهشی شورای جلسه ششمین و شصت و سیصد مصوبه به عنایت با

 شماره نامه و «هاآن در پدیدآوران حقوق از صیانت و تکمیلی هایرساله پیشنهادها، اشاعه و ثبت نامهآیین»2

 ثبت ها،رساله موضوعات تکرار عدم جهت وزارتین مدیرکل و فناوری و تحقیقات لوم،ع وزیر مشاور 198197/11

 شورای در پروپوزال تصویب از بعد دانشجویان کلیه توسط( ایرانداک) اطالعات فناوری پژوهشگاه در هاپروپوزال

 خواهد بود.  31-1در ایرانداک به شرح جدول  شدهتصویبعنوان  نامثبتمراحل   .است ضروری گروه تخصصی
 در ایرانداک شدهتصویبعنوان  نامثبت. مراحل 98-8جدول 

 مراحل ردیف

  / https://irandoc.ac.irمراجعه به آدرس سایت ایرانداک به نشانی: 1

 پژوهشکلیک بر روی قسمت درخواست پیشینه  2

 «هستمکاربر تازه »وارد شدن در قسمت  3

  نویسیناممشخصات و زدن دکمه  واردکردن 4

 از طرف ایرانداک و ورود به صفحه مربوط به ثبت عنوان رساله شدهارسالمراجعه به ایمیل و تأیید لینک ارتباطی  5

 دریافت پاسخ نهایی درباره موضوع در ایمیل  6

صفحه اصلی  3-1در شکل  شود.ویری ارائه میصورت تصدر جدول، به شدهمعرفیمراحل هر یک از در ادامه      

   است.  شدهدادهایرانداک نمایش 

https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
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 . صفحه اصلی ایرانداک 9-8شکل 

 باز شود.  4-1شکل -ای بهسپس روی قسمت پیشینه پژوهش کلیک کرده تا صفحه     

 
 . ورود به صفحه پیشینه پژوهش 4-8شکل 

  نویسینامبرای پر کردن مشخصات و  5-1ای به شکل رده تا صفحهکلیک ک« کاربر تازه هستم»سپس روی قسمت      

 باز شود.
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 نویسینام.  ورود به صفحه 0-8شکل 

 شود. مقابل شما باز می 6-1ای به شکل نویسی صفحهپس از پر کردن مشخصات و با کلیک روی گزینه نام         

 
 نویسی در ایرانداک. پیام ارسالی پس از نام1-8شکل 

از ایرانداک را  شدهارسال ایمیلباید به ایمیل یا رایانامه خود بروید و  نویسینامبا مشاهده پیام ارسالی پس از      

 را مشاهده خواهید کرد.  7-1فضایی به شکل  بازشده. در ایمیل بازکنید
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 نویسینام. ایمیل دریافتی از ایرانداک پس از 3-8شکل 

ی اشما تأیید شود. پس از کلیک روی لینک صفحه نویسینامکلیک کنید تا  شدهارساللینک  در این مرحله باید روی     

 شود. مقابل شما باز می 8-1به شکل 

 
 نویسینام. ورود به سامانه ایرانداک و دریافت تأیید 1-8شکل 

این مرحله از شما آدرس ایمیل و  در این مرحله باید روی لینک ورود به سامانه کلیک کنید تا وارد سامانه شوید. در     

امانه شما وارد س هاآنشود. با ورود مشخص کردید، برای ورود به سامانه خواسته می نویسینامپسورد انتخابی که هنگام 
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شود.  مقابل شما باز می« پیشینه پژوهش»به نام  9-1در این مرحله فضایی به شکل خواهید شد. 

 
 پژوهش سامانه ایرانداک . ورود به بخش پیشینه3-8شکل 

 مقابل شما باز شود.  11-1در این مرحله باید روی ثبت درخواست پیشینه کلیک کنید تا فضایی به شکل      

 
 . ورود به بخش ثبت درخواست پیشینه تازه 81-8شکل 
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ین اقدام و پرداخت آنالدر این مرحله باید فرم را تکمیل و موضوع یا عنوان رساله را ثبت کرد. سپس نسبت به ثبت      

ن در قسمت افزودکنید تا نتایج کار و بررسی در خصوص تکراری نبودن موضوع رساله به نشانی شما ارسال شود. 

تا  24پس از اتمام کار ظرف ها نیز ارسال شود. رایانامه نشانی ایمیل اساتید راهنما و مشاور را بنویسید تا نتایج برای آن

 شود. به نشانی ایمیل شما ارسال می 11-1شکل ساعت، پیامی مشابه  72

 
 . نمونه پیام دریافتی از ایرانداک برای تأیید تکراری نبودن موضوع88-8شکل 
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 مودفصل 

 پژوهشاجرای 
 

 هدف کلی: آشنایی با نحوه اجرای پژوهش

 اهداف یادگیری

 از آنهای قبل و بعد آشنایی با جایگاه گام اجرای پژوهش در مقایسه با گام 

  کمک پروپوزال ساماندهی طرح پژوهش بهآشنایی با 

  نامه یا رسالهپایان»سازی آن با الگوی نگارش فرایند اجرای پژوهش و پیادهآشنایی با» 
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 مقدمه

 برای پژوهش یا همان پروپوزال است. در نخستین گام برای این منظور شدهتهیهشروع پژوهش به معنای اجرای طرح 

دبیات ها، مبانی نظری، ارا سامان داد؛ یعنی بر اساس پروپوزال، بیان مسئله، اهداف، سؤاالت یا فرضیه پژوهشباید مبانی 

 هاداده ،ها و با ابزارهای مشخصد. سپس بر اساس سؤاالت یا فرضیهنموتکمیل و نهایی را کار  ،شناسیروشپیشینه و 

برای درک بیشتر دانشجو، فرایندهای اجرایی  . در این فصلدادگیری قرار یجهو نت موردبحثو  وتحلیلتجزیه، آوریجمع

 م تاپنجنامه یا رساله مرور خواهد شد و در بخش دوم و فصول های پایانصورت کلی و در قالب سرفصلپژوهش به

 . شودمیهم کتاب، هر یک از مراحل اجرایی فرایند پژوهش با جزئیات بیشتری معرفی ن

 

 گام اجرای پژوهش بر تأکیدبا  ژوهشپفرایند  .1-8

«. حاال چه باید کرد؟»کنند که اغلب دانشجویان پس از نگارش پروپوزال یا طرح پیشنهاد پژوهش این سؤال را مطرح می

ب و نامه یا رساله مرور کند. با تصویکند تا این پاسخ را با زبانی ساده و همراه با الگوی نگارش پایاناین فصل تالش می

د پروپوزال، برنامه اجرایی پژوهش شما تأیید شده است و باید بر اساس آن کار پژوهش را آغاز کرد. برای این تأیی

نامه یا رساله را در قالب الگوی نگارش پایاندر پروپوزال موجود  اطالعاتباید در نخستین گام جو دانشمنظور 

-گیری و نگارش آناطالعات مناسب به تحلیل، بحث و نتیجهها و آوری دادهکند. در گام بعدی باید با جمع دهیسازمان

ا نامه یپایان تکمیل فصول دوم تا پنجم»اجرای مناسب پژوهش و بپردازد. در این مسیر و برای  موردنظرها در قالب 

یند راف»بار دیگر جدول  قبل از هر توضیح. کمک گرفتهم نتا پنجم کتاب و فصول این از بخش دوم توان می« رساله

مرور ( 1-2)جدول های قبل و بعد با رنگ متمایز و جایگاه آن نسبت به گام« اجرای پژوهش»با تأکید بر گام « پژوهش

  شود.   می
 بر گام اجرای پژوهش تأکیدبا  . فرآیند پژوهش8 -1جدول 

 توضیح مراحل ردیف فرآیند کلی پژوهش

 

 پژوهشطراحی 

 تخصصی برای پژوهشای حوزهانتخاب  انتخاب حوزه مطالعاتی 1

 تهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعاتی ترین چالش یا مسئلهانتخاب مهم 2

 انتخاب یک مسئله مهم و نوشتن عنوان پژوهشی برای آن عنوانبهتبدیل چالش یا مسئله  3

 اجرای پژوهش های الزم برایتدوین یک پروپوزال یا گام یا پروپوزال پژوهشتهیه پیشنهاد  4

 

 اجرای پژوهش

 نامه یا رسالهساماندهی محتوای پروپوزال در الگوی پایان ساماندهی طرح پژوهش با پروپوزال 1

 ی  گیرمشخص کردن قلمرو برای تعیین جامعه و در صورت نمونه گیریتعیین جامعه و روش نمونه 2

 نمونه و بر اساس اهداف پژوهش های مناسب ازابزاربا استفاده از  ها آوری دادهجمع 3

 شدهیآورجمعهای داده وتحلیلتجزیه هاداده وتحلیلتجزیه 4

 و ارائه پیشنهاد هاتحلیل دادهوگیری از تجزیهبحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

ساماندهی و انتشار 

 پژوهش

 نامه یا رسالهی پایانهامطالب در طول فصل نهایی ساماندهی پژوهشساماندهی و تدوین گزارش  1

 کتاب سخنرانی، تولید مقاله، پوستر و پژوهش انعکاس نتایج  2
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 توسط بخش مربوطهپژوهش اجرایی شدن نتایج  یریگیپ اجرای نتایج پژوهش 3

 نامه یا رسالهبر اساس الگوی نگارش پایان پژوهش ساماندهی طرح .1-1

 رواقعد. دهدمیخود را سامان نامه یا رساله پایانپژوهش فصول اولیه در این مرحله پژوهشگر بر اساس پروپوزال یا طرح 

را در قالب نگارش  «نامه یا رسالهپایان فصول اول و سوم»درصد محتوای  51محتوای پروپوزال یا پیشنهاد پژوهش حدود 

سامان  2-2دول یکجا یا در قالب سه فصل به شرح ج صورتبه پژوهش. در این مرحله کلیات دهدمیفصل تشکیل  5

 شود.یابد و همراه با انجام مطالعات کامل میمی
 نامه یا رسالهپایان در قالب سه فصل پژوهش. سامان دادن کلیات 1-1جدول 

 شامل عنوان فصل فصول ردیف

الف( مقدمه، ب( بیان مسئله، ج( اهمیت و ضرورت، د( اهداف کلی و فرعی  پژوهشکلیات  اول 1

 ، ز( تعاریف نظریپژوهش، و( قلمرو پژوهشهای فرضیه پژوهش، ه( سؤاالت یا

 بندیجمعالف( مقدمه، ب( مبانی نظری، ج( ادبیات پیشینه، د(  مبانی نظری و ادبیات پیشینه دوم 2

گیری، د( ابزار ج( جامعه، نمونه و روش نمونه، پژوهشالف( مقدمه، ب( روش  پژوهششناسی روش سوم 3

 هادادهوتحلیل تجزیه ها، ه( روشداده آوریجمع

ولیه ترین زمان، سه فصل اتر، در کوتاهشود دانشجو با استفاده از محتویات موجود و انجام مطالعات عمیقپیشنهاد می      

یح است توضنامه یا رساله خود را تدوین کند و برای دریافت بازخورد به اساتید راهنما و مشاور تقدیم کند. الزم بهپایان

 روزرسانی و تکمیل شدن قرار گیرد. وای فصل دوم تا کار پایان پژوهش، باید در جریان بهکه محت

      

 . ساماندهی فصل اول با کمک پروپوزال1-1-8

 است. 3-2نامه یا رساله )در قالب نگارش پنج فصل( در اغلب موارد دارای محتوایی به شرح جدول فصل اول پایان
 «کلیات پژوهش»با عنوان « نامه یا رسالهفصل اول پایان»ان دادن لگوی نگارش و سام. ا9-1 جدول

 توضیح محورها دیفر

 کند. با طرح کلیاتی از موضوع و متغیرهای آن ذهن مخاطب را برای ورود به مسئله آماده می مقدمه 1

 ذهن پژوهشگردر  ایجادشدهطرح مسئله و جای خالی پژوهش روی آن همراه با ارائه پرسش کلی  بیان مسئله 2

 پاسخ به این سؤال که چرا موضوع برای پژوهش مهم است و بین موضوعات مهم چه اولویتی دارد؟ اهمیت و ضرورت 3

 هدف اصلی  دهندهپوششاصلی و اهداف فرعی  هدفشامل  اهداف 4

 شامل سؤال یا فرضیه یا سؤال و فرضیه بر اساس اهداف اصلی و فرعی  هاسؤاالت یا فرضیه 5

 شامل معرفی محدوده موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش  قلمرو پژوهش 6

 شامل تعاریف منتخب نظری از متغیرها یا محورهای مهم در پژوهش  تعاریف نظری 7

-رضیهف یا سؤاالت پژوهش، فرعی و کلی اهداف ضرورت، و همیتا مسئله، بیان» ازجملههای فصل اول بیشتر بخش     

نامه نپایا»ها را وارد ساختار نگارشی است. حال پژوهشگر باید آن شدهنوشتهدر پروپوزال « ژوهشپ قلمرو و پژوهش های

با هدایت اساتید راهنما و مشاور به تکمیل و در صورت نیاز اصالح  ،خود کند و در هر مرحله از پیشرفت کار« یا رساله
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ای هروپوزال خالی است را بنویسد. یکی از این بخشهایی از فصل اول که جای آن در پآن بپردازد. دانشجو باید بخش

« ا رسالهنامه یمقدمه فصل اول پایان»تفاوت دارد. « نامه یا رسالهپایان»است که با مقدمه سایر فصول « مقدمه فصل اول»مهم 

گر ح مسئله پژوهشذهن مخاطب را برای ورود به مسئله، و طر، آنو اشاره به متغیرهای ای از کلیات پژوهش خالصهبیان  با

آید، گام ورودی برای معرفی کلیات پژوهش در طور که از نامش بر میکند. این مقدمه هماندر بخش بیان مسئله آماده می

که  داعتقاددارنبرخی کارشناسان پژوهشی . کندمیرا با کلیات موضوع و متغیرهای آن آشنا که خواننده فصل اول است 

سابقه همسبوق بپژوهشگر در این قسمت مقدماتی را برای هش و فراتر از فصل یک است. مقدمه فصل اول، برای کل پژو

 دهد. بودن موضوع و مبتنی بودن آن بر یک واقعیت ارائه می

در پروپوزال آورده شده و در این بخش سامان « اهمیت و ضرورت پژوهش»و « بیان مسئله»مواردی چون در ادامه      

یان ب»شده در های ارائهدر هر مرحله برای تکمیل و تقویت استدالل« راهنما و مشاور»ظرات اساتید توان از نیابد. میمی

ها و قلمرو پژوهش نیز بر اساس پروپوزال منتقل استفاده کرد. اهداف، سؤاالت یا فرضیه «اهمیت و ضرورت»و  «مسئله

 های موردبررسی در پژوهشو کلمات کلیدی و مؤلفهشود. در انتها به انتخاب تعاریف نظری برگزیده برای متغیرها می

مه یا رساله را ناتوان ابتدا فصل یک پایانجداگانه، می صورتبهها در صورت تأکید استاد بر ارسال فصلشود. پرداخته می

ا مجدد تقدیم استاد کرد و پس از دریافت نظرات اصالحی و تکمیلی، با انجام اقدامات الزم، آن ر دهیسازمانپس از 

  همراه با فصل دوم، تقدیم استاد کرد. 

 

 در فرایند اجرایی« نامه یا رسالهپایان». ساماندهی فصل دوم 1-1-1

 ،مرتبط با موضوع و متغیرهای پژوهش اسنادتر منابع و عمیق بامطالعهبر اساس پروپوزال و  پژوهشگردر این مرحله   

کند. تکمیل این بخش در مواردی به تقویت مبانی نظری و مه یا رساله میناپایانفصل دوم ساماندهی و تکمیل اقدام به

تعاریف »و حتی « اهمیت و ضرورت»، «بیان مسئله»، «مقدمه فصل اول»مانند هایی از فصل اول بخشهای علمی پشتیبانی

وری آبرای جمع یدی مفصلای و اسنابه مطالعات کتابخانه «نامه یا رسالهپایان فصل دوم» درمجموع. کندکمک می« نظری

 باید «نامه یا رسالهپایان فصل دوم»نگارش ساماندهی اجرای پژوهش در این مرحله و در قالب . برای اطالعات نیاز دارد

 .قرار داد موردتوجهرا  4-2الگویی به شرح جدول 
 «نی نظری و ادبیات پیشینهمبا»با عنوان « نامه یا رسالهپایانفصل دوم »لگوی نگارش و سامان دادن . ا4-1 جدول 

 توضیح محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدمه 1

ها و ها، اصول، قوانین، الگوها، مدلها، مکاتب، قضیههای آزمون شده، نظریهسامان دادن انواع مفاهیم، فرضیه مبانی نظری 2

 های آنموارد مشابه موجود درباره متغیرها و مؤلفه

های آن در ذیل مباحث همان داخلی و خارجی درباره هر متغیر یا مؤلفه شدهانجام هایپژوهشبه انواع  اشاره هادبیات پیشین 3

 متغیر
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 بندیجمع 4

 کلی

 بر جای خالی پژوهش در حال اجرا تأکید، همراه با شدهارائهاز مبانی نظری و ادبیات پیشینه  بندیجمع

این فصل صرف کند، در فصل پنج و برای  کردن پرباررا برای  یبیشترو دقت وقت  هرچقدرپژوهشگر و دانشجو      

ر ها و دیگها، مقاالت، پژوهشکتاب ازجملهتر خواهد بود. پژوهشگر باید در منابع مختلف گیری راحتبحث و نتیجه

 د.کن دهیانطقی ساممنارتباط خود را استخراج و با یک  موردبررسیها مبانی نظری مبتنی بر متغیرهای ها و رسالهنامهپایان

در صورت وجود متغیرهای مستقل و وابسته، ابتدا درباره متغیر وابسته، ابعاد آن و سپس دیگر نظری مبانی در ساماندهی 

جرای اشود. این بخش دائم در حال تغییر و تکمیل است و در تمامی مراحل کار میبا نظم منطقی ارائه متغیرها اطالعات 

موعه را به مج هاآن ،مرتبط «های جدیدها و نظریهپژوهش ،اطالعات»آخرین و شناسایی جستجو  پژوهشگر باید باپژوهش، 

اژگان با و وخوردار رببرای این کار دانشجو باید از توانمندی الزم در جستجو اضافه کند.  «مبانی نظری و ادبیات پیشینه»

 . دطور کامل آشنا باشبه کمک فصل چهارم این کتاب بهکلیدی جستجو 

چیست و در محدوده « مبانی نظری»یکی از سؤاالت فراگیر اغلب دانشجویان در این مرحله این است که منظور از      

کرد. در پاسخ به این سؤال باید گفت که محدوده مبانی نظری برای  آوریجمعچه چارچوبی باید اطالعات را شناسایی و 

اع اطالعاتی را در چارچوب انو هرگونهخود،  موردبررسیدرباره هر متغیر هر متغیر بسیار وسیع است و هر پژوهشگر باید 

. بدیهی است در برخی مواقع حجم اطالعات بسیار گسترده است و این هنر کندآوری جمع 5-2جدول به شرح موارد 

م و عات مهبازنویسی و خالصه کردن پژوهشگر است که با هدایت اساتید راهنما و مشاور و با تأکید بر گزینش اطال

  کند.   کاربردی به محدود کردن این دامنه گسترده کمک می
 در پژوهش. انواع مبانی نظری 0-1جدول 

 توضیح انواع ردیف

 و اجزای سازنده نظریه با رویکرد انتزاعی  تعاریف نظری مفهوم 1

 تر   تر و انتزاعیهمان مفهوم با رویکردی کلی سازه 2

 و عینی  یریگاندازهقابلرویکردی همان مفهوم با  متغیر 3

 ییدشده یا نشدهتأای که آزمون شده و نتیجه آن هبخردانی هاحدس فرضیه 4

 تبیینی باالتر از فرضیه باقدرتییدشده در جوامع مختلف تأهای فرضیه نظریه 5

 های رقیبنظریه راهنمای کارها و ارائه نظر در صورت برتر بودن از نظریه پارادایم 6

 فه(اجزای فلسفه )بیشتر در فلس هپاسخ مشخص ب و رویکردی کلینظریه با  مکتب 7

 باال مانند قضیه حد مرکزی )بیشتر در ریاضی(بسیار تبیین  باقدرتنظریه  قضیه 8

 هل اخالقی یا کار با وزنومانند اصتر و کاربردیبا پذیرش عمومی باال نظریه  اصول 9

 مانند قانون جاذبه یا نیوتنریح نظم جهانی همان اصل با قدرت تش قانون 11

 و اجرا فهمقابلچارچوبی از مبانی قبلی با رویکردی کاربردی و  الگو 11

 واقعیت یک اساسی هایساخت از منطقی یا ریاضی مادی، ایمجموعه مدل 12

 سازی بر اساس مبانی قبلی برای درک و کاربرد بهتریهشبیا  استعاره 13

 بیان یک پدیده بر اساس یک یا دو ویژگی مهم به کمک نظریه یا الگو نما یا مد 14
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 بیان یک مفهوم در قالب یک فرایند با شروع، مراحل و نتیجه مشخص الگوریتم 15

 بیان مفاهیم در قالب اشکال دایره و خطوط به هم وابسته نقشه ذهنی 16

ان نظر برای بینیاز باشد. « فکر و نظر» آن و برای فهمیدن« نظر»مفهوم مبانی نظری، هر آنچیزی است که منسوب به      

به مفهوم نیاز است و به همین دلیل، مفهوم یا سازه، اجزایی برای بیان انتزاعی نظر هستند. وقتی این مفهوم در شکل 

فاهیم که با م تندهس« نظر»هر دو نوعی  «نظریه»و  «فرضیه»گویند. مطرح شود، به آن متغیر می گیریاندازهقابلعینی و 

مستدل شده یا تأیید شده در فرایندهای خاص است. این نظرات یا مبانی نظری « فرضیه»همان « نظریه»اما  شوند؛بیان می

در  بسیار متنوع ودر هر رشته گیری مبانی نظری روند شکلگیرند. با الگوهای مختلف، در فرایندهای خاصی شکل می

یا  تعریف مفهومی، طرح پرسش»به لب موارد پژوهشگران در مواجهه با مسئله در اغبعضی مواقع متفاوت است. 

را  اند که مقدمه ایجاد مبانی نظریهایی رسیدهپاسخاز طریق جستجو و پژوهش به اند و پرداخته «هاییگیری فرضیهشکل

در یک زمینه جزای فلسفه ها به اپاسخبا توسعه تر رویکردهای نظری یکل. در سطحی در آن حوزه فراهم کرده است

کردند. در برخی علوم مانند هندسه، ریاضی و فیزیک، به مدد  فراهممکاتب فکری و فلسفی را شرایط ایجاد ، فکری

ند )مانند قضیه حد مرکزی در آمار یا قضیه اتبدیل شدههای با درجه قطعیت باال یهقضها به نظریهاثبات ریاضی، 

با  یاصولبه بشر، عمومی تجارب به با نزدیک شدن ها نظریهی علوم انسانی، هاحوزهاز فیثاغورث در هندسه(. در برخی 

یان از این اصول به ب. برخی شوندبدیل میت مانند اصول اخالقی یا اصول کار با وزنه ،یرش عمومیپذو ین تعارض ترکم

باالترین درجه از مقبولیت عمومی اطالق با ها قانون آن به روینازاپردازند که قوانین طبیعی و تشریح نظم جهانی می

ه هر قلمداد کرد که بیانی از قوانین طبیعی هستند که البت دستازاینتوان های انیشتین و قوانین نیوتن را میشود. نظریهمی

ا اما ورهها و با. نظریه بیانگر حکمی کلی از دانستهپردازندمیتوضیح بخشی از کارکردهای جهان به ها تنها یک از آن

تبط ساخته تر مرهای قطعیها بر پایه قوانین علمی یا دیگر نظریهقوانین بیان کننده نظم جهانی هستند. بسیاری از نظریه

 (. 1386شوند )ویلیامز، می

 و نقشه ذهنی ،الگو، مدل، استعاره، نما، الگوریتم»ها از نظریهکردن  درکقابلبرخی دانشمندان برای کاربردی و      

شوند و در برخی موارد، در الگو بر رویکرد یم. در برخی موارد الگو و مدل یکسان در نظر گرفته کننداستفاده می «سازه

سازه یا مؤلفه در پژوهش متشکل از چندین مفهوم انتزاعی و مشتق از شود. یم تأکیدکیفی و در مدل بر رویکرد کمی 

ه است که برای مشاهده و سنجش آن از مفاهیم متشکله آن یعنی نظریه است؛ برای نمونه احساس خوشبختی یک ساز

 (.1388پور و صفری، حبیبشود )استفاده می« احساس نشاط، احساس سرزندگی، احساس رضایت، احساس امید و...»

ازی ندارد که ینظر برسد، اما نهای رقیب بهتر بهپذیرفته شود باید از نظریه« پارادایم»مثابه یک برای آنکه به« نظریه»یک 

اعتبار خواند که توان یک نظریه علمی پارادایم شده را بیهمه حقایق مواجه شده با آن را توضیح دهد. تنها زمانی می

، های علمی به واقعیتورود پژوهشگر از نظریه. نامزدی برای جانشینی آن در دسترس باشد و بتواند جای آن را بگیرد

ز توان به معرفت فلسفی اواقعیت است؛ اما از سطح فلسفه و پارادایم، صرفاً میگیری معرفت علمی به منشاء شکل
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واقعیت رسید. با معرفت اخیر امکان ورود تجربی به واقعیت برای هرگونه تغییر یا دستکاری علمی وجود ندارد )خنیفر، 

 (.1397زاده و همایی لطیف، مصطفی

-نظریه مبتنی بر« نظریمبانی »یا با هر یک از این مفاهیم پژوهشگر ه نکته مهم در تمامی این توضیحات این است ک     

ها و احتمالی در انتخابخطاهای  ،یموردبررسبا شناخت دقیق موضوع بتواند  1-2به شرح شکل ها یا انواع نظرها 

 .خود را تا حد ممکن کاهش دهدهای پژوهشی گیریتصمیم

 

 
 . انواع مبانی نظری8-1شکل 

آوری، نقد و بررسی ه پژوهش بر نقد و بررسی دانش و اطالعات موجود درباره موضوع تأکید دارد. با جمعپیشین     

رین اهداف تکمک خواهد شد. از مهم« گیریبیان مسئله و نتیجه»ویژه های پژوهش بهمناسب پیشینه پژوهش به سایر بخش

 اشاره کرد.  6-2ل توان به مواردی به شرح جدوو دالیل نوشتن پیشینه پژوهش می
 اهداف و دالیل نوشتن پیشینه پژوهش. 1-1 جدول      

 توضیح موارد دیفر

 های پیشین برای نشان دادن جای خالی مسئله موجوداستفاده از پژوهش بیان مسئله 1

 موردبررسیهای قبلی در گسترش دانش و مسئله سهم پژوهش سهم آن در دانش 2

 هاوگیری از پژوهش تکراری و هدر رفتن هزینهجل کاریدوبارهپرهیز از  3

 های قبلی برای انتخاب روش یا ابزار الگوگیری از پژوهش انتخاب روش و ابزار 4

های پژوهش باید توجه داشت تا تعادل نوشتار رعایت شود. یعنی با انتخاب الگوی انتخاب برای نوشتن پیشینه     

 نگارش متعادلی از هر پیشینه صورت گیرد. ، 7-2ل محورهای مشخص از هر پژوهش به شرح جدو

     

مبانی نظری 
اصلی

مفهوم

سازه

متغیر

هفرضی

نظریه

پارادایم

مکتب

قضیه

اصول

قانون  

 

 الف( مدل

 ب( الگو

 ج( استعاره

 د( مد

 ه( الگوریتم

 و( نقشه ذهنی

مبانی نظری 

 کمکی
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 محورهای کلیدی برای نوشتن هر پیشینه پژوهش. 3-1 جدول    

 توضیح دیفر

 نام خانوادگی نویسنده 1

 سال انتشار 2

 عنوان  3

 مورداستفادهپژوهش و ابزار  روش 4

  ترین نتیجه یا نتایج مرتبط با پژوهش در حال انجام مهم 5

بعد و آوردن پیشینه پژوهش  4-2برای نوشتن پیشینه پژوهش در فصل دوم، عالوه بر الگوی معرفی شده در جدول       

بندی از مبانی نظری بر اساس متغیرهای پژوهش، بعد از هر متغیر به معرفی پیشینه توان در یک دستهاز مبانی نظری، می

به تعداد موجود پیشینه پژوهش، تعداد  مورداشارههر یک از دو الگوی پژوهشی مرتبط با آن متغیر پرداخت. انتخاب 

ت بندی از پیشینه پژوهش صوربندی جداگانه بستگی دارد. در نهایت در پایان فصل دوم باید جمعمتغیرها و امکان جمع

موجود  خألهایی و های داخلی و خارجتوان در یک جدول خالصه به انواع پیشینه، میزان پژوهشگیرد. برای نمونه می

 در آن اشاره کرد. 

یکی از نکات بسیار مهم در نوشتن مبانی نظری و ادبیات پیشینه و حتی دیگر موارد فصول یک، استناد دادن یا ارجاع      

است. در استنادنویسی و ارجاع دادن داخل متن بهتر است راه میانه در پیش گرفته شود. یعنی  مورداستفادهدادن به منابع 

عات اکند و بر عکس استنادات یا ارجداشتن استناد به منابع معتبر یا کم بودن آن برای اعتبار علمی کار چالش ایجاد مین

متن  از هرجاییبهترین حالت این است که در  خواهد کرد. رنگبیرنگ و ها را کم، اندیشه پژوهشگر در نوشتهازحدبیش

ستناد استفاده عنوان اهایی که بههای معتبر دیگران استناد کنید. یادداشتبه نوشتهو با توجه به نیاز به دلیل و گواه علمی، 

 باشد.  8-2های جدول تواند به یکی از شکلشود؛ میمی
 های قابل استناد در متن پژوهش انواع یادداشت. 1-1 جدول      

 توضیح انواع دیفر

 ی و مناسب عبارات غیرقابل تغییر مانند آیات قرآنبیان عین عبارات و جمالت متن اصل مستقیم قولنقل 1

 بیان عبارات و جمالت با زبان پژوهشگر با حفظ اصل پیام متن  غیرمستقیم قولنقل 2

 بیان خالصه اندیشه اصلی با حداقل عبارات و جمالت  خالصه 3

  ن کردن برخی زوایا یا نقد آنهمراه نظرات پژوهشگر با تأکید بر روشبیان نظرات از متن اصلی به نقد و نظر 4

 تلفیق اطالعات گوناگون از یک متن ترکیب 5

های کلش غیرمستقیم و خالصه همراه با ارائه استناد یا ارجاع به منبع استفاده کرد. قولنقلهای بهتر است که روش     

افزارهایی مانند که امروزه به مدد نرموجود دارد « ای، ونکوور، شیکاگو، هارواردپیای»متنوعی از استنادنویسی مانند 
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ی به متنمتنی و برونها اغلب به دو صورت دروناستنادنویسیشود. ای انجام میورانهبهره شکل به «مایکروسافت ورد»

 گیرد. صورت می 9-2شرح جدول 

 
 انواع استناد نویسی . 3-1 جدول      

 توضیح انواع دیفر

   و ارائه کامل نشانی در فهرست منابع پایانی و بالفاصله پس از مطلب متندروندر خالصه ارجاع یا استناد  متنیدرون 1

 منبع بالفاصله پس مطلب و ارائه کامل نشانی در فهرست منابع پایانی  ارجاع یا استناد با شماره  متنیبرون 2

 همان صفحه ای در متن و شرح آن در زیرارجاع یا استناد با نشانه یا شماره پانویس 3

 اصطالحات شرح دیگر، هایزبان به اصطالحی معادل» ازجمله« توضیح»و هم « ارجاع منبع»هم برای ها پانویسالبته      

 مورداستفاده« اشدنب مناسب متن اصلی پیکره در آن نوشتن که توضیح هرگونه یا پدیده یک درباره تکمیلی توضیح دشوار،

 .گیرندقرار می

دانشجو بنا به نظر استاد، قرار است تا فصول خود را در هر مرحله و ضمن دریافت بازخوردهای  هکدرصورتی    

نامه یا رساله، فصل دوم دنبال کند، در این مرحله دانشجو همراه با اصالح موارد پیشنهادی فصل اول پایان کنندههدایت

 ساماندهی شده را هم تقدیم استاد خواهد کرد.

   

     نامه یا رساله بر اساس پروپوزال ی فصل سوم پایان. سامانده1-1-9

یز نبنویسد. اغلب موارد فصل سوم  شدهتهیهباید فصل سوم خود را هم بر اساس پروپوزال پژوهشگر در ادامه فصل دوم  

ت که بدیهی اس. البته در مواردی مانند لزوم بررسی و ارائه گزارش روایی و پایایی ابزارها، است شدهنوشتهدر پروپوزال 

در  شدهگفتهطور که پیشتر بعد از اجرای مراحل بعدی اضافه یا تکمیل خواهد شد. اما این ساماندهی همان

فصل  رد کند.تر شدن کار کمک شایانی میارائه گزارش به اساتید راهنما و مشاور، به کامل و کم نقص هایوبرگشترفت

 شود.می سامان داده 11-2ی به شرح جدول سوم محتویات
 «پژوهششناسی روش»با عنوان  «نامه یا رسالهپایان» ومسلگوی نگارش و سامان دادن فصل . ا81-1 جدول 

 توضیح محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدمه 1

 از ابعاد مختلف پژوهشمعرفی روش  پژوهشروش  2

 گیریمعرفی جامعه، نمونه و روش نمونه جامعه و نمونه 3

 معرفی ابزار، روایی و پایایی آن هاآوری دادهابزار جمع 4

 هایافته وتحلیلتجزیههای معرفی انواع روش اهیافته وتحلیلتجزیهروش  5

توان از ابعاد مختلفی پژوهشگر باید با دقت و اشراف کامل روش پژوهش خود را معرفی کند. روش پژوهش را می     

 جستجوی نوع، موردمطالعه، اجرا منطق، ژرفا میزان، موردبررسی زمان، اجرا محل، اجرا مدت طول، ماهیت و هدف»چون 

ل در مفص طوربهها معرفی کرد. هر یک از این ابعاد و روش« گراییو واکنش مطابقت ،پارادایم، استراتژی یا راهبردی، داده
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بر  ضمن اشراف ،توانها میآن معرفی شده است که با مرور« شناسی پژوهشمبانی روش»این کتاب با عنوان  پنجمفصل 

ا حد تمعرفی کرد. بهتر است پژوهشگر روش خود را « نامه یا رسالهفصل سوم پایان»در  خوبیبهروش انتخابی آن را 

 وراهبرد ، هدف»د ابعااز « نامه یا رسالهفصل سوم پایان»در  پژوهشمعرفی روش کند اما امکان از ابعاد مختلف معرفی 

  ی است. ضرور« مسیر اجرا

،  گیریو در صورت نیاز به نمونه شوددقیق مشخص  طوربه موردبررسی، باید جامعه پژوهشپس از معرفی روش      

ن کتاب با م ایششتوان از فصل برای این منظور میروش تعیین تعداد نمونه کافی هم بیان گردد. و گیری نمونهروش باید 

 وگیری احتمالی روش نمونه ،نمونه ،معرفی جامعهدر ادامه استفاده کرد. « هشمبانی انتخاب جامعه و نمونه پژو»عنوان 

ها را مشخص کرد. آوری دادهباید ابزار یا روش جمع ،ارائه میزان اطمینان از کفایت نمونه برای تعمیم نتایج به جامعه

، مصاحبه، آزمون، کدگذاری برگه، ستلیچک، پرسشنامه»توان به میها آوری دادههای جمعانواع ابزارها و روش ازجمله

رد. اشاره ک« و امثال آن تصویر ضبط، صوتضبط، متمرکز گروه، آزمایشگاهی گیریاندازه، یادداشت هایبرگه، مشاهده

 دهد. پژوهشگر باید اطالعاتبه شکل کامل در این رابطه توضیح می« هاآوری دادهمبانی جمع»م کتاب با عنوان هفتفصل 

ها را توضیح دهد. در مواردی باید اقداماتی را برای برای آن مورداستفادهپروتکل  هرگونهآوری داده و های جمعکامل ابزار

های روایی و پایایی ابزار انجام داد و در ادامه کار اطالعات این بخش را تکمیل کرد. در ادامه این فصل باید روش

وتحلیل های تجزیههای کمی یا کیفی به روشرد. هر یک از دادهآوری شده را هم مشخص کهای جمعوتحلیل دادهتجزیه

     معرفی شده است.« هاوتحلیل دادهمبانی تجزیه»م این کتاب با عنوان شتخاص خود نیاز دارد که در فصل ه

یسی، ل نودر مرحله پروپوزا شدهانجامهای هر چند پیشنهاد اصلی آن است که دانشجو یا پژوهشگر با توجه به تالش     

خود را ساماندهی اولیه نماید و با ارائه به استاد از بازخوردهای اصالحی و تکمیلی  «نامه یا رسالهپایان»سه فصل اولیه 

 کنند، باید فصل سوم را همراه بافصل موارد را به استاد تقدیم میصورت تکشود؛ اما برای مواردی که افراد به مندبهره

ند استاد تقدیم کرد و با تأیید نهایی سه فصل، فرای هب «رساله یانامه پایان»ط به فصول اول و دوم مربو شدهانجاماصالحات 

 های پژوهش بر اساس اهداف و سؤاالت آن آغاز شود. آوری دادهجمع

     

 هادادهآوری جمع .1-9

ن و پس از اطمینان از مناسب بود نماو با هماهنگی استاد راهساماندهی اولیه شد « نامه یا رسالهپایان»سه فصل  ازاینکهپس

های شود. دادهها از جامعه یا نمونه معرفی شده در فصل سوم اقدام میآوری دادهروایی و اعتبار ابزار، نسبت به جمع

اید تناسب روش پژوهش انتخاب شده بباشند. بنابراین به« کمی، کیفی یا ترکیبی»آوری شده ممکن است به شکل جمع

  ند. کطور کامل به شما معرفی میها را بهآوری دادهم این کتاب مبانی جمعتفهفصل وتحلیل آماده کرد. برای تجزیهها را داده

 

 «نامه یا رسالهپایان»ها در فصل چهارم و ساماندهی آن هاداده وتحلیلتجزیهاجرای   .1-4
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ود و با شآماری استفاده می هایروشی بیشتر از های کمکمی با کیفی تفاوت دارد. در تحلیل داده هایداده وتحلیلتجزیه

های حاصل از . در نهایت باید یافتههای آماری از الگوهای مختلفی استفاده خواهد شدتوجه به شرایط مختلف داده

« هلنامه یا رسافصل اول پایان»در  شدهارائه« پاسخ به سؤاالت»یا « هاآزمون فرضیه»ها را بر اساس وتحلیل دادهتجزیه

 د. تدوین کر 11-2الگویی به شرح جدول با « نامه یا رسالهفصل چهارم پایان»ساماندهی و بر اساس آن 
 «هاوتحلیل یافتهتجزیه»با عنوان « نامه یا رسالهپایان»لگوی نگارش و سامان دادن فصل چهارم . ا88-1 جدول 

 توضیح محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدمه 1

 نامه و رسالهدر فصل اول پایان شدهمطرحهای کیفی: ارائه پاسخ به سؤاالت الف( در پژوهش هاهگزارش یافت 2

 نامه یا رسالهدر فصل اول پایان شدهمطرحها یا پاسخ به سؤاالت ب( در پژوهش کمی: آزمون فرضیه

های تحلیل بهره نار نمودارها و نقشهها در کدر این فصل تا حد امکان باید از جداول خالصه و نمایشگر تحلیل داده     

های آماری، اغلب ابتدا از آمار توصیفی و سپس از آمار های دارای آزمونها و رسالهنامهدر الگوی نگارش پایانگرفت. 

رتیب شود مبنای گزارش بر اساس همان تشود. پیشنهاد میها یا سؤاالت استفاده میهای مرتبط با فرضیهاستنباطی و آزمون

ندهای به معرفی انواع فرای فصل هشتم این کتاب،نامه یا رساله باشد. در فصل اول پایان شدهارائههای سؤاالت یا فرضیه

 پردازد. می« نامه یا رسالهپایان»ها در ها و نحوه گزارش آنوتحلیل دادهتجزیه

 

 «لهنامه یا رساپایان»و ساماندهی آن در فصل پنجم  گیرینتیجه و بحثاجرای  .1-0

ر و حاصل آن د گیردصورت می «گیریبحث و نتیجه»دست آمده بههای ها و یافتهدر مرحله پایانی بر روی تحلیل داده

نامه پایان»ساختار فصل پنجم  .ساماندهی خواهد شد« گیریبحث و نتیجه»با همین عنوان « یا رساله نامهپایان»فصل پنجم 

 کند.تبعیت می 12-2از الگویی به شرح جدول « یا رساله
 «گیریبحث و نتیجه»با عنوان « نامه یا رسالهپایان»لگوی نگارش و سامان دادن فصل پنجم . ا81-1 جدول

 توضیح محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدمه 1

 حتت حوزه در موجود پژوهشی شکاف کردن بازگو، قبلی مطالعات از اجمالی و کلی تصویری ارائه خالصه پژوهش 2

 کلی صورتبه البته پژوهش در کاربردهبه روش اساس و اصول به مجدد اشارهو  العهمط

 تک عبارتی  ترجیحاًها به شکل خالصه و ها یا فرضیهها بر اساس سؤالارائه یافته هاخالصه یافته 3

 و تحلیل «الهرس یا نامهپایان دوم فصل» در شدهتدوین پیشینه ادبیات و نظری مبانی اساس بر یافته هر بحث 4

 یهمسوی احتمالی دالیل به باید ادامه در. شودمی اشاره هایافته آن با سوناهم و همسو هایپژوهش به

 .شودپژوهشگر ارائه  دید از هاسوییناهم یا

 اههای صورت گرفته روی آنها و بحثگیری کلی توسط پژوهشگر از مجموعه یافتهیک نتیجه گیری کلینتیجه 5

 ارائه پیشنهادهایی برای استفاده عملی به ذینفعان یا کاربران مربوطه پیشنهادهای کاربردی 6

گر در که پژوهش خألهاییهای بیشتر به سایر پژوهشگران بر اساس ارائه پیشنهادهایی برای پژوهش پژوهشی هایپیشنهاد 7

 طول کار خود با آن برخورد کرد و فرصت یا امکان انجام آن را نداشت. 
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 پژوهشگر باید به هر نوع محدودیتی که خارج از کنترل او برای پژوهش بوده اشاره کند.  هامحدودیت 8

 پردازد. گیری میهای مربوط به بحث و نتیجهبه نحوه نگارش بخشطور کامل فصل نهم این کتاب به     

 مالحظاتی در مراحل اجرای پژوهش .1-1

  شود. برداشته می 13-2پنج گام اساسی به شرح جدول سازی پروپوزال، در عمل و پس از آماده
 مراحل اجرای پژوهش. 89 -1جدول 

 توضیح مراحل ردیف

ها، مبانی نظری، اهداف، سؤاالت یا فرضیهاهمیت، ضرورت،  بیان مسئله،ساماندهی  ساماندهی طرح پژوهش با پروپوزال 1

  شناسیادبیات پیشینه و روش

 گیری  مشخص کردن قلمرو برای تعیین جامعه و در صورت نمونه گیریهتعیین جامعه و روش نمون 2

 های مناسب از نمونه و بر اساس اهداف پژوهشابزاربا استفاده از  هاآوری دادهجمع 3

 شدهیآورجمعهای داده وتحلیلتجزیه هاداده وتحلیلتجزیه 4

 و ارائه پیشنهاد هادادهتحلیل وگیری از تجزیهبحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

اصالح و برای اساتید راهنما و مشاور از بازخوردهای اجرای هر یک از این مراحل،  ضمندانشجو یا پژوهشگر باید       

رای تسهیل بباشد. دانشگاه مربوطه « نامه یا رسالهپایان»بهتر است در قالب الگوی کار این مند شود.جرا بهرهفرایند ا تکمیل

های مستقل در بخش دوم کتاب جرای هر یک از مراحل اول تا چهارم، این مراحل با جزئیات و در قالب فصلروند ا

 در هر« هاوتحلیل دادهها و تجزیهآوری دادهگیری، جمعنمونه». همچنین با توجه به مالحظات اختصاصی اندشدهمعرفی 

هر روش با تأکید بر این مالحظات در اجرای پژوهش مسیر اجرا، در بخش سوم کتاب  ازنظرهای منتخب یک از روش

پژوهش دانشجو یا پژوهشگر، عالوه بر مطالعه دقیق  اثربخششود برای اجرای معرفی شده است. بنابراین پیشنهاد می

 رگونههمسیر اجرا نیز بپردازد. در این مسیر  ازنظرهم، به مطالعه دقیق فصل مربوط به روش پژوهش خود نفصول اول تا 

تواند در قالب سؤال، فرصتی برای تکمیل یا تجربه جدید و اثربخشی که در محتوای این مجموعه دیده نشده است، می

اصالح این مجموعه را فراهم کند. در صورت طرح مسئله همراه با پاسخ و پیشنهاد، مطالب پس از تأیید ویراستار با نام 

 به مجموعه اضافه خواهد شد. پیشنهاددهنده

هتر است دانشجو با اساتید راهنما یا مشاور برای ارسال نتایج اقدام خود در مراحل مختلف بر اساس الگوهایی به ب     

 هماهنگی الزم را در ابتدای کار انجام دهد.   14-2شرح جدول 
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 الگوهای ارتباط دانشجو با اساتید در مراحل اجرای پژوهش. 84 -1جدول  

 توضیح الگو ردیف

مکتوب رش گزا 1

 پژوهش 

 های ارتباطی مجازیصورت مجازی و از طریق پست الکترونیک یا دیگر راهبه الف(

های کاغذی، فقط نامهآوری پایانکاغذی و پرینت شده )با تأکید وزارت عتف بر جمع صورتبهب( 

 گیرد(قرار می مورداستفادهدر شرایط خاص و تأکید اساتید 

های تماس زمان 2

 برای سؤال

ها های مشخصی را در طول هفته با اساتید راهنما و مشاور هماهنگ کند تا با آندانشجو باید زمان

ها هماهنگ نماید تا از طریق پیام کوتاه ساعت مشخصی برای تماس مقرر تماس بگیرد. یا اینکه با آن

تواند ه میاستاد اجازه تماس در ساعات مختلف را داشت، دانشجو در هر مرحل کهیدرصورتشود. 

 تلفنی ارتباط خود را برقرار نماید. 

نظر دهی استاد بر  3

 روی کار

-کامنت بر روی کار منعکس می صورتبهمجازی نظرات استاد  صورتبهالف( در شرایط ارسال کار 

 شود. 

-کاغذی، اساتید از الگوهای نگارشی در اعالم نظر بر ری بخش صورتبهب( در شرایط ارسال کار 

 خوبی شناخت. ها را بهکنند که باید آنلف استفاده میهای مخت

های تکمیل فرم 4

 تأیید

دریافت مجازی توسط استاد، پرینت گرفتن،  صورتبهنامه یا رساله های آمادگی پایانالف( تکمیل فرم

 امضا کردن و ارسال مجدد به دانشجو یا دانشگاه

 یم دانشجو یا نماینده آن به استاد ب( تکمیل فرم تأیید در برگه اصلی با ارائه مستق
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 موسفصل 

 پژوهشساماندهی و انتشار 
 

 پژوهشساماندهی و انتشار هدف کلی: آشنایی با نحوه 

 اهداف یادگیری

  یا رساله نامهپایانآشنایی با نحوه ساماندهی و تدوین گزارش 

 از طریق مقاله آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش 

  از طریق همایش پژوهشعکاس نتایج انآشنایی با 

  آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق کتاب 
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 مقدمه

-را در قالب الگوی دانشگاه سامان داد و تدوین کرد. بر اساس آیین ایجادشدهپس از اجرای پژوهش باید بتوان محتوای 

ط به منودکتری ت. برای نمونه دفاع از رساله در مقطع بینی شده اسپیشدوره ضوابط خاصی برای هر آموزشی  هاینامه

 که نجائیآاز . از رساله در نشریات معتبر استمستخرج  همقالالتحصیلی از این مقطع منوط به چاپ پذیرش مقاله و فارغ

رار ق هموردتوجی دانشگاه خود را همراه با توضیحات این فصل الگودانشجو باید هر دانشگاه الگوی خاص خود را دارد 

 دهد. 

 

 ساماندهی و انتشار پژوهشبر گام  تأکیدفرایند پژوهش با  .9-8

سه مرحله اساسی به شرح جدول  شاملعنوان سومین و آخرین گام فرایند پژوهش، بهگام ساماندهی و انتشار پژوهش 

 خواهد بود.  تشخیصقابلتر و متمایز از بقیه مراحل است که با رنگ تیره 3-1
 بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش تأکیدبا  د پژوهش. فرآین8 -9جدول 

 توضیح مراحل ردیف فرآیند کلی پژوهش

 

 پژوهشطراحی 

 تخصصی برای پژوهشای حوزهانتخاب  انتخاب حوزه مطالعاتی 1

 تهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعاتی ترین چالش یا مسئلهانتخاب مهم 2

 انتخاب یک مسئله مهم و نوشتن عنوان پژوهشی برای آن عنوانبهتبدیل چالش یا مسئله  3

 های الزم برای اجرای پژوهشتدوین یک پروپوزال یا گام یا پروپوزال پژوهشتهیه پیشنهاد  4

 

 اجرای پژوهش

 نامه یا رسالهساماندهی محتوای پروپوزال در الگوی پایان ساماندهی طرح پژوهش با پروپوزال 1

 ی  گیرمشخص کردن قلمرو برای تعیین جامعه و در صورت نمونه گیریامعه و روش نمونهتعیین ج 2

 های مناسب از نمونه و بر اساس اهداف پژوهشابزاربا استفاده از  ها آوری دادهجمع 3

 شدهیآورجمعهای داده وتحلیلتجزیه هاداده وتحلیلتجزیه 4

 و ارائه پیشنهاد هاتحلیل دادهوی از تجزیهگیربحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

ساماندهی و انتشار 

 پژوهش

 نامه یا رسالهی پایانهامطالب در طول فصل نهایی ساماندهی پژوهشساماندهی و تدوین گزارش  1

 کتاب سخنرانی، تولید مقاله، پوستر و پژوهش انعکاس نتایج  2

 توسط بخش مربوطهپژوهش ایج اجرایی شدن نت یریگیپ اجرای نتایج پژوهش 3

نامه یا رساله را به شکل خاص خود دارد. بنابراین دانشجو بدیهی است که هر دانشگاهی الگوی انتشار گزارش پایان     

نامه یا پایان»در نگارش دنبال کند. طالب این فصل را دانشگاه خود، م یا دستورالعمل الگوضمن توجه به یا پژوهشگر باید 

و، است. اغلب در فصل اول دانشج« پنج فصل»ترین الگوهای نگارش بر مبنای باید توجه داشت که یکی از رایج «رساله

در فصل سوم روش انجام کار پژوهش کند. و روایت می قولنقلدر فصل دوم از دیگران ، دهدپژوهش خود را شکل می

تا  شود. فصل پنجم برای جامعه و مردم نوشته میردآورا میپژوهش  یهادر فصل چهارم یافتهو دهد خود را نشان می

ای از سوی وزارت علوم، تحقیقات و طی بخشنامه 1398از بهار سال  .مند شوندآن بهره از نتایج مرتبط افراد و مؤسسات 

متفاوت  اپالگوهای چممنوع شد. با این بخشنامه « فیزیکی و کاغذی» صورتبه« نامه یا رسالهپایان» هرگونهفناوری، چاپ 
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لگوی نگارش گیرد. با این وصف اقرار نمی موردتوجه« جنس جلد، رنگ جلد، عطف جلد و امثال آن»ها مانند در دانشگاه

 .هایی دارندهای مختلف، اغلب در کلیات یکسان و در جزئیات تفاوتدانشگاه

   

  دکتری رسالهنامه یا پایان نگارش راهنمای .9-1

ل به شرح جدو« نامهپایان ورساله »رای ساختار و اجزایی مشخص است. الگوی رایج در ساختار دا« نامه یا رسالهپایان»هر 

 فصل هم نوشته شود. صورت سهها ممکن است بهو مبتنی بر پنج فصل است که البته در برخی رشته 3-2
 مبتنی بر پنج فصل« نامه و رسالهپایان». ساختار رایج در نگارش 1-9جدول 

 ضیحتو فصول ردیف

 هرستف، تقدیم، سپاسگزاری، رساله اصالت تعهد فرم، دفاع جلسهصورت، شناسنامه، ...ا بسم»شامل صفحات  پیش از فصول 1

 «فارسی کیدهها و چ، فهرست شکلهاجدول، فهرست مطالب

 روقلم، هافرضیه یا سؤاالت، اهداف، ضرورت و اهمیت، مسئله بیان، مقدمه»و شامل « پژوهش کلیات»با عنوان  فصل اول 2

 « نظری تعاریفو  پژوهش

 « لیک بندیجمعو  پیشینه ادبیات، نظری مبانی، مقدمه» شاملو  «مبانی نظری و ادبیات پژوهش»با عنوان  فصل دوم 3

و  هاداده آوریجمع ابزار، نمونه و جامعه، پژوهش روش، مقدمه»و شامل « شناسی پژوهشروش»با عنوان  فصل سوم 4

 « هایافته وتحلیلهتجزی روش

 «هایافته گزارشو  مقدمه»و شامل « هایافته وتحلیلتجزیه»با عنوان  فصل چهارم 5

، یکل گیرینتیجه، بحث، هایافته خالصه، پژوهش خالصه، مقدمه»و شامل « گیریبحث و نتیجه»با عنوان  فصل پنجم 6

 «هامحدودیتو  پژوهشی پیشنهادهای، کاربردی پیشنهادهای

 « انگلیسیشناسنامه  صفحه، انگلیسی چکیده، هایوست، پمنابع فهرست»شامل  پس از فصول 7

شود، مدل مفهومی اولیه در فصل اول و انتهای بیان سازی با روش کمی استفاده میهایی که از روش مدلدر پژوهش       

شود سازی میاساس مطالعات ادبیات پژوهش غنی بندی، مدل مفهومی اولیه برشود. در فصل دوم و در جمعمسئله ارائه می

های پژوهش و در فصل پنجم مدل نهایی ثبت و بر آن اساس ارائه خواهد شد. در فصل چهارم، مدل بر اساس یافته

 شود. می

یا همان فصل سوم « شناسی پژوهشروش»در قالب سه فصل، اغلب بخش « نامه و رسالهپایان»در الگوهای نگارش      

شود. یعنی در آید. همچنین فصول چهارم و پنجم در الگوی قبل در یک فصل ارائه میالگوی قبل در فصل اول میدر 

« گیرییجهها و نتتحلیل یافته»و « پیشینه پژوهش»، «کلیات یا طرح پژوهش»هایی با عناوین الگوی سه فصل شاهد فصل

 خواهیم بود.   

 

 هرسالنامه یا پایانجلد طراحی . 9-1-8

ها به شکل کاغذی بر روی جنس و رنگ جلد و عطف و انتشار آن« نامه و رسالهپایان»پیش از تکلیف بر الکترونیکی شدن 

وان تکردند. اما در رویکرد الکترونیکی میها الگوی خاصی را دنبال میآن تأکید خاصی وجود داشت و برخی دانشگاه
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باز شدن صفحه فایل الکترونیک، در  محضبهاست که ی مان صفحه نخسته «سالهنامه و رپایان»منظور از جلد گفت که 

است که پس از آخرین « رسالهنامه و پایان» یشود. پشت جلد نیز، همان صفحه پایانمقابل چشمان خواننده نمایان می

ر ه پیام نور بدر راهنمای نگارش رساله دکتری دانشگابرای طراحی صفحه جلد عنوان نمونه بهشود. صفحه پدیدار می

 . تأکید شده است 3-3جدول به شرح  یمالحظات
 . فهرست مطالب روی جلد به ترتیب از باال به پایین9-9جدول 

 مطالب روی جلد به ترتیب ردیف

 (باال متر از لبهسانتی 2 بافاصلهصفحه  وسط باالی در مترمربع سانتی 4 تا 3 ابعاد در) نور پیام دانشگاه آرم 1

 آرم زیر «نور پیام انشگاهد» عبارت 2

 نور پیام دانشگاهی واحد/ مرکز نام 3

  (دانشجویی کارت در رشته بر اساس اطالعات تحصیلی رشته نام)..............« در رشته  Ph.Dتخصصی  دکتری رساله»عبارت  4

 تخصصی دکتری مقطع برای« رساله» عنوان 5

 (.شود خودداری...  و آقا جناب خانم، سرکار عبارت از) راهنما استادان یا استاد نام ذکر و «راهنما استاد» عبارت 6

 (شود خودداری...  و آقا جناب خانم، سرکار عبارات ذکر از) مشاور استادان یا استاد نام ذکر و «مشاور استاد»عبارت  7

 (دانشجو نام) نگارنده نام ذکر و «نگارنده» کلمه 8

 .شود نوشته نامهپایان/ رساله از دفاع تاریخ با مطابق تحصیلی سال پایان، در 9

 .باشد وسط در کامل طوربه آن راست و چپ طرف دو به نسبت دانشگاه آرم غیرازبه جلد روی مندرجات تمام 11

 شتپ در .آورده شود انگلیسی زبان بهفارسی( برای پشت جلد  زبان بهبرای روی جلد ) مورداشاره مندرجات کلیه     

و معادل تاریخ فارسی  میالدی به« سال و ماه تاریخ،»باید  است جلد رویفارسی  مطالباز  انگلیسیه ترجمه ک جلد

 بزرگ حرف با باید of و and مانند اضافه کلمات جزبه عنوان، انگلیسی کلمات تمامی اول حرف .نوشته شود روی جلد

-می ستفادها Advisor عبارتمعرفی استاد مشاور از  برای و Supervisorعبارت برای معرفی استاد راهنما از  .شود تایپ

 برای جلد رساله دکتری در دانشگاه پیام نور هستند.  شدهطراحیهایی از صفحات نمونه 2-3و  1-3های شکلشود. 
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 در دانشگاه پیام نور  . نمونه طرح روی جلد فارسی رساله دکتری8-9شکل 

 است. شدهارائهدر دانشگاه پیام نور سی برای رساله دکتری نمونه پشت جلد به انگلی 2-3در شکل 
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 در دانشگاه پیام نور . نمونه طرح پشت جلد به انگلیسی برای رساله دکتری1-9شکل 
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 نامه و رسالهپایانصفحات  گذاریشماره. 9-1-1

رساله »این الگو نیز بر اساس  .شودفاده میاست 4-3صفحات به شرح جدول  گذاریشمارهالگوی ها از در اغلب دانشگاه

را  خود موردنظردانشگاه و مقطع خود باید الگوی دانشگاه  تناسببهدر دانشگاه پیام نور است که دانشجو « دکتری

 قرار دهد.  موردتوجه
 صفحات ابتدایی یا فرعی با حروف ابجد و صفحات اصلی با اعداد فارسی گذاریشماره. 4-9جدول 

شماره 

 صفحه

 ضوابط

 صفحه جلد دون شمارهب

 الرحیم الرحمن... ا بسم صفحه آ

 جلد روی هایفونت و هافاصله ترتیب، همان با جلد روی مندرجات کلیه ب

 ...  و داور مشاور، راهنما، استاد امضای برای داورانهیئت تأییدیهصفحه جلسه دفاع یا صورت ج

 (3-3شکل  مطابق)فرم تعهد اصالت رساله  د

 اریسپاسگز ه

 در صورت تمایل «تقدیم به»صفحه  و

 ها(ها، عناوین پیوست)شامل عناوین اصلی و فرعی فصل مطالب فهرست ادامه حروف

 (.هاآن ها )شماره جدول، عنوان جدول و شماره صفحهفهرست جدول ادامه حروف

 ، در صورت ضرورت(Abbreviations) اختصاری کلمات و عالئم فهرست حروف ادامه

 فارسی چکیده 1

 های اول تا پنجم رساله فصل شامل: اصلی متن ادامه عدد

 بخش یک تحت( انگلیسی منابع سپس فارسی منابع ابتدا) منابع فهرست ادامه عدد

 هاپیوست ادامه عدد

 انگلیسی )شماره روی صفحه فارسی و مثل قبل( چکیده ادامه عدد

 شماره روی صفحه فارسی و مثل قبل(.) انگلیسی دجلپشت  طرح مشابه انگلیسی صفحه ادامه عدد

 پشت جلد به زبان انگلیسی بدون شماره

 گذاریشمارهدر  گیرد.می قرار صفحه وسط در و صفحه پایین از مترسانتی 5 فاصله رعایت با صفحات شماره     

 را رعایت کرد.  4-3 جدولصفحات باید مالحظاتی به شرح 
 هانقشه و هاشکل نمودارها، ها،جدول عنوان و گذاری. شماره4-9جدول 

 گذاریشماره ردیف

 که به معنای پنجمین شکل یا جدول در فصل سوم است.است ( 5-3( یا )جدول 5-3)شکل مانند شماره  دو با گذاریشماره 1

 ل در آن فصل دارد. یعنی شماره بعد از کلمه اشاره به فصل و شماره بعد از خط فاصله اشاره به شماره آن شکل یا جدو

 .شود آورده آن باالی در باید« جدول»عنوان  و آن پایین در باید «نقشه و نمودار ،شکل» عنوان 2

 . ودشمنبع آن معرفی  عنوان انتهای در باید ،و مربوط به پژوهشگر نیست باشدنبع دیگری م از «تصویر یا شکل جدول،»اگر  3
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 .شود ارائه( جدول یا شکل) صورت کی به تنها موضوع، یک عددی نتایج 4

 « عنوان جدول -؟-جدول؟»صورت معرفی هر جدول به 5

 «شکل عنوان-؟-؟ شکل»صورت به شکل عنوان درج. شود گذارینام «شکل» واژه با تصاویر و نمودارها ،هاشکل کلیه 6

 در و جدا جدول متن از افقی خط یک با هم جدول سرستون. شودجدا می جدول عنوان و شماره از افقی خط یک با جدول هر 7

 . شود خودداری افقی و عمودی خطوط درج از متن جداول داخل در. شودمی ترسیم افقی خط یک نیز جدول متن زیر

 دار نبودنمعنی صورت در و« دوستارهیا  یک»بود با  دارمعنی 15/1/. یا 11 سطوح دراگر نتایج  آماریدر جدول مربوط به تحلیل  8

 شوند.نمایش داده « ns» عالمت با

 هتیر خط ها باشماره و جداسازی آن دو با رساله متن در فرمول یا رابطه ها نیز هرفرمول و روابط گذاریشماره برای     

 این است شود. الزم( نوشته می7-4) صورتبهیا فرمول در فصل چهارم  رابطه هفتمین مثالً. شوندمی مشخص

 .شود نوشته خط همان در رابطه راست سمت در گذاریشماره

 

 استنادنویسیو  الگوی منبع نویسی. 9-1-9

 . گیردانجام می 5-3به شرح جدول « در فهرست منابع»و « متندرون»محور دو در « نامه و رسالهپایان»منبع نویسی در 
 نامه و رساله پایان». محورهای منبع نویسی 0-9جدول 

 توضیح محور ردیف

 با رویکرد خالصه مانند نام خانوادگی و سال  متنیدروندر متن یا ارجاعات  مورداستفادهارائه منابع  متنوندر 1

 آوردن فهرست منابع ارجاع شده در متن با نشانی کامل در انتها و فهرست منابع در فهرست منابع 2

وجود دارد. اغلب « نامه و رسالهپایان»در « منبع نویسی»متعددی در مجامع علمی برای  شدهپذیرفتهالگوهای      

تأکید دارند. برای نمونه دانشگاه پیام نور بر اساس این دو روش و  VANCOVERیا  1APAها بر الگوهای دانشگاه

 .ارائه داده است 6-3جدول متن مالحظاتی به شرح درون ارجاع براینویسی تأکید دارد و متناسب با رشته بر منبع
 های ارجاع داخل متن به منابع ش. رو1-9جدول 

 نمونه انواع ردیف

نام نویسنده در  1

 ابتدای جمله

 پژوهشی ... در یا کندمی یا اظهار داردمی بیان (1385) احمدی

 همکاران و احمدی: باشد نویسنده دو از بیش اگر یا (1385) سمیعی و احمدی: باشد نویسنده دو اگر یا

(1385...) 

 ...که کنندمی بیان (2117) همکاران و Morganدارد... یا می بیان Morgan (2117) مثالً انگلیسی در منابع

نام نویسنده و  2

سال پس از بیان 

 مطلب

 انند:است م ویرگول انتشار سال و نویسنده نام گیرد و بینقرار می پرانتز در انتشار سال و نویسنده نام

 اگر و( 1389 سنایی، و علوی) باشد نویسنده دو اگر و (1377 ،علوی) است بوده چنیناین نتایج و ........

 است بوده چنیناین نتایج.......  انگلیسی منابع برای و (1391 همکاران و علوی) باشد نویسنده دو از بیش

(2117 ،Morgan) ( 2117و اگر دو نویسنده ،Morgan and Morphyو ) صورت به نویسنده دو از با بیش

(2117 ،Morgan et al.نوشته می ).شود 

                                                           
1. American Psychology Association  
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 شود. خودداری جدا منابع بخش و رساله متن در( وبالگ ،سایتوب) اینترنتی نوشتن آدرس از نشانی اینترنتی 3

 شود. خودداری انتشار سال کنار در مرجع برای میالدی ماه ذکر از ماه میالدی 4

نقل از منبع  5

 ترجمه

 بعمن امانت، رعایت با هستند، انگلیسی هاینام حاوی و شوندیم نقل شدهترجمه منبع یک از که مطالبی

 .شود درج انگلیسی صورتبه اصلی

 متنی، حتی اگر چندین بار هم به نوشته یکدر این بخش باید توجه داشت که در استناد درون شدهارائهدر تکمیل توضیحات       

همان و »را ارائه کرد و از نوشتن کلماتی مانند  موردنظرکتابشناختی منبع  صورت کامل تمامی اطالعاتنویسنده استناد شود؛ باید به

 پرهیز کرد.« همان منبع

 عمناب فهرست. دنشو آورده «رسالهنامه یا پایان» آخر «منابع فهرست»تمامی منابع ارجاع شده در داخل متن باید در       

 صورتترتیب حروف الفبا با تقدم نام خانوادگی نویسنده اول بهو در ادامه هم به مجزا  صورتبه غیرفارسیسپس  و فارسی

 شوند.می نوشته 7-3جدول به شرح  یهاینمونه
 در فهرست منابع پایانی  منبع نویسیهایی از نمونه. 3-9جدول 

 نمونه انواع ردیف

کتاب با یک  1

 نویسنده

 ص 345 .ارسبان نشر: تهران(. یازدهم چاپ) کاربردها و مفاهیم ها،نظریه: اجتماعی شناسیروان. (1382). ی کریمی، -

 و علوم پژوهشگاه انتشارات: قم. (1389) شهاب محمدهادی: ترجمه. (2111) دل و عقل(. تابی. )و رایت، وین-

 .ص 341اسالمی  معارف

-Pegrum, M. (2009). From blogs to bombs: The future of electronic technologies in 

education. Crawley, W.A: UWA Publishing. 

کتاب با دو  2

 نویسنده

: تهران (1377) اعرابی محمد سید و پارسائیان علی: ترجمه. کیفی تحقیق روش. (1995). گ راسمن، و. ک مارشال، -

 .فرهنگی هایدفتر پژوهش انتشارات

-Page, A. C., & Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations 

of science-informed practice(2nd ed). Cambridge: Cambridge University Press 

 سه با کتاب 3

 بیشتر و نویسنده

 .آگه انتشارات: تهران. رفتاری علوم در تحقیق هایروش. (1376). الف حجازی،.. ع بازرگان، ،.ز سرمد،-
-Ranzijn, R., McConnochie, K., & Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous 

Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan. 

 هایکتاب در: مقاله 4

 1شدهویراستاری

(. 9-26) آموزدانش یادگیری بهبود( ویراستار) راست کریس .آموزدانش یادگیری بهبود سال ده. (2113) گراهام گیبس،

 .آکسفورد دانشگاه: بریتانیا
-Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. In 

S. Knipe (Ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence (pp. 151-170). Frenchs 

Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.. 

مقطع  آموزان دانش در تولد رتبه با قبولی و مردودی میزان بررسی. (1372). ب سلیمانی، و ،.م یعقوبی، ،.ق اسدالهی،- مجله: مقاله 5

، 2 دورهشناختی، های روان. پژوهش1366-67 تحصیلی سال در اصفهان شهر تحصیلی سال در اصفهان شهر ابتدایی

 .32-26، ص 2شماره 

 سد آبخیز حوزه هایآبراهه در معلق رسوبات انتقال جهت مؤثر دبی بررسی. (1381). ع م مهدوی. ن جهرمی،-

 .1125-1316 ص 3 شماره ،55 دوره ایران، طبیعی منابع مجله .رودزاینده

-Sohrabi, H. R., Weinborn, M., Badcock, J., Bates, K. A., Clarnette, R., Trivedi, D., 

Martins, R. N. (2011). New lexicon and criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease. 

Lancet Neurology, 10(4), 299-300. 

                                                           
 آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب تنظیمی بر عهده ویراستاران است.  فصل هرکتابی است که  دهشویراستاری. کتاب 1
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 مقاله 6

 آنالین/اینترنتی

. ایران الکترونیکی آموزش کنفرانس به شدهارائه مقاله. هاضرورت و هاچالش: مجازی هایدانشگاه. م دیلمقانی،-

 .1385 اردیبهشت 12 در شده .بازیابی
-Gagné, M., Forest, J., Vansteenkiste, M., Crevier-Braud, L., van den Broeck, A., 

Aspeli, A. K., Westbye, C. (2015). The Multidimensional Work Motivation Scale: 

Validation evidence in seven languages and nine countries. European Journal of Work 

and Organizational Psychology, 24(2), 178-196. 

http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892 

 مجموعه: مقاله 7

 هاهمایش مقاالت

 هایدوره بر تأملی همایش مقاالت مجموعه در. برخط دکتری هایبرنامه ایجاد هایچالش. (1386). الف خامسان،-

 نور. پیام دانشگاه ،1386 اردیبهشت تهران، عالی، آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش موسسه دکتری ایران

های (. مقاله149-152 ص) هایصفحه. زراعی هایخاک حاصلخیزی بیولوژیکی عوامل. (1373). ب شکوری،-

 .تبریز تبریز، دانشگاه ایران نباتات الحاص و زراعت علوم کنگره کلیدی سومین

-Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson & J. F. H. V. 

Rappard (Eds.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International 

Society for Theoretical Psychology 1999 Conference (pp. 3-12). Sydney: Springer. 

 .Australian Psychological Society. (2008). Substance abuse: Position statement- اینترنت به استناد 8

Retrieved from http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/ 

 گزارش و نامهپایان 9

 پژوهشی

 دارش کارشناسی نامه پایایان روانی، سالمت و تحولی زمینه در خود ادراک ایمقایسه بررسی. (1389). الف خامسان،-

 تهران. دانشگاه تربیتی، شناسیروان

-Lockhart, E. (2009). The physical education curriculum choices of Western Australian 

primary school teachers (Unpublished master’s thesis). University of Western Australia. 

 طرح گزارش 11

 پژوهشی

 .رجندبی دانشگاه دختر دانشجویان فراغت اوقات گذران نحوه و مشکالت بررسی. (1391) م رسولی، ،.ق کامبوزیا، -

 .بیرجند دانشگاه مصوب پژوهشی طرح گزارش

- Western Australia. Department of Health Nursing and Midwifery Office. (2013). 

Aboriginal Nursing and Midwifery Strategic Plan 2011-2015. Retrieved from 

http://www.nursing.health.wa.gov.au/projects/ 

 کی از نویسی منبع 11

 یکسال در نویسنده

 رشد.: تهران. اجتماعی روانشناسی(. الف 1387). ی کریمی،-

 .آگه :تهران. شخصیت روانشناسی(. ب 1387). ی کریمی، -

 یا استانداردها 12

 اختراعات

-Standards Australia. (1994). Information Processing - Text and office systems - Office 

Document Architecture (ODA) and Interchange format: Part 10: Formal Specifications 

(AS/NZS 3951.10:1994). Homebush, NSW: Standards Australia. 

-Hornak, P. (1996). Resonator for magnetic resonance imaging of the ankle. U.S. Patent 

No. 5,641,424.7. 
 دهنویسن وقتی منبع 13

 نیست شخص

 انتشارات: تهران. نسلی و خانوادگی روابط جوانان،(. 1393) جوانان ملی سازمان تحقیقات و مطالعات معاونت -

 .جوانان ملی سازمان
-Anonymous, (1992). Maize in Human nutrition. FAO food and Nutrition Series, No 25 

FAO, Rome. 233p. 

 .استفاده شود مجله کامل از نام صورت این غیر در و مخفف از همان نام دارد، شدهشناخته مخفف نام مجله اگر مخفف انامبمجله  14

بندی پاراگراف 15

 منابع

paragraph>Indent and sp>special>Hanging 0.8 mm 

مرور  8-3در جدول توان خاص را می یهاانواع استناددهی یا ارجاع دادنو مالحظات خاص در برخی توضیحات تکمیلی     

  کرد. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892
http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892
http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/
http://www.nursing.health.wa.gov.au/projects/
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 نامه و رسالهها در پایانتوضیحات تکمیلی در استناددهی. 1-9جدول  

 نمونه موارد ردیف

 (.24: )قرآن، بقره، آیه متنیدروننمونه  قرآن 1

 فهرست منابع: قرآن کریم. 

 (. 123ص ، 1396زاده، زندیان و قربانی، : )حسنمتنیدروننمونه  مقاله 2

-های اطالعات در مؤسسات دانش(. جریان1396زاده، محمد؛ زندیان، فاطمه و قربانی، عمران )فهرست منابع: حسن

 .131-121، صص 2شماره  18شناسی، سال بنیان. مجله دانش

 (. 127، ص 1395: )قاسمی، فراهانی و حسینی، متنیدروننمونه  کتاب 3

 شناسی. تهران: دانشگاه پیام نور(. ارتباط1395انی، ابوالفضل و حسینی، معصومه )فهرست منابع: قاسمی، حمید؛ فراه

 (.1386: )قاسمی، متنیدروننمونه  نامهپایان 4

های جمعی در توسعه ورزش. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسالمی (. نقش رسانه1386فهرست منابع: قاسمی، حمید )

 علوم و تحقیقات.  واحد

 (. 1397متنی با نویسنده مشخص: )قاسمی، ونه دروننم اینترنت 5

سایت از وب 1397(. مرجع پژوهش: ویراست دوازدهم. بازیابی شده در اسفند 1397فهرست منابع: قاسمی، حمید )
phd.pnu.ac.ir 

 (1398سایت مرکز تحصیالت تکمیلی، با نویسنده نامشخص: )وب متنیدروننمونه 

سایت مرکز تحصیالت تکمیلی. بازیابی شده در  خرداد (. وب1398د نشریات علمی )نامه جدیفهرست منابع: آیین

 phd.pnu.ac.irسایت از وب 1398

 (. 1396زاده، : )حسنمتنیدروننمونه  همایش 6

در کنفرانس علم  شدهارائهشناسی. مقاله های علم اطالعات و دانش(. بایسته1396زاده، محمد )فهرست منابع: حسن

 عات، تهران. چاپی. اطال

اثر بدون  7

 نویسنده

 (. 1396نا، : )بیمتنیدروننمونه 

 ها. تهران: نشر کتابدار. (. مدیریت دانش در سازمان1396) ------------فهرست منابع: 

 (. 1356: )دهخدا، متنیدروننمونه  لغتنامه 8

، ص 4، جلد 2یش محمد معین، واژه معنا )ویرایش (. لغتنامه دهخدا. با ویرا1356اکبر )فهرست منابع: دهخدا، علی

 (. تهران: مجلس. چاپ مجدد. 511

 (. 1397: )محسنیان راد، متنیدروننمونه  نشریات 9

ای. تهران: روزنامه (. نقش رسانه رادیو و تلویزیون در سواد رسانه1397فهرست منابع: محسنیان راد، مهدی )

 . 4همشهری، ص 

رادیو و  11

 تلویزیون

 (1396: )علوی، متنیدروننمونه 

 شنبه. (. سمت خدا: پنج1396فهرست منابع: علوی، حسین )

فایل  11

صوتی یا 

 تصویری

 (. 1345متنی: )مطهری، نمونه درون

 . 122های توسعه تمدن اسالمی. حسینیه ارشاد. کاست شماره (. بنیان1345فهرست منابع: مطهری، مرتضی )
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 منابع فهرست در که نیز منابعی آن و شود آورده منابع فهرست در باید شود،می استفاده متن در که یمنابع حتماً          

 منابع تفهرس در الفبایی ترتیب و متن در جدید به قدیم ترتیب شودتأکید می. باشد آمده متن باید در شود،می آورده

 شود.  رعایت

 

 . الگوی نگارش چکیده9-1-4  
-نوشته می 9-3است که اغلب پس از پایان پژوهش با ساختاری به شرح جدول  شدهانجامای از پژوهش دهچکیده، خالصه فشر 

 شود. 

 نامه و رسالهساختار نگارش چکیده در پایان. 3-9جدول 

 نمونه ساختار ردیف

 شود. اغلب در یک عبارت و بر اساس عنوان پژوهش نوشته می هدف پژوهش 1

 هاآوری دادهگیری و ابزار جمعپژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه معرفی روش شناسی روش 2

 هاوتحلیل یافتهترین یافته حاصل از تجزیهاشاره به مهم اهترین یافتهمهم 3

 شدهارائهترین پیشنهاد بر اساس یافته اختیاری و در صورت نیاز اشاره به مهم صورتبه ترین پیشنهادمهم 4

 حداقل سه و حداکثر شش کلمه کلیدی که در جستجوها به شناسایی پژوهش کمک کند.  ات کلیدیکلم 5

ده در چکیها بر مالحظات خاصی تأکید دارند. برای نمونه دستورالعمل نگارش برخی دانشگاهبرای نوشتن چکیده      

 .تأکید دارد 11-3به شرح جدول ، بر مالحظاتی دانشگاه پیام نور
 مالحظات نگارش چکیده .81-9جدول 

 مالحظات ردیف

 شود. نوشته( پاراگراف یک صورتبه) ممتد صورتبه باید( فارسی خالصه) چکیده 1

 صفحه باشد. یک کلمه و حداکثر 311 حداکثر و 151 حداقل شامل 2

 شوند. ارائه خود شکل تریندرکلی( منبع ذکر و بحث بدون) گیرینتیجه و نتایج ها،روش هدف، موضوع، باید چکیده در 3

 نوشته شود. کلمه 6 حداکثر و 3 حداقل که کلیدی کلمات فارسی، چکیده انتهای در 4

 انتهای در صفحه باشد یک در و حداکثر رساله انتهای در و فارسی چکیده باید ترجمه Abstractچکیده به زبان انگلیسی یا  5

 شود.آورده می مه انگلیسیفارسی یا ترج کلیدی انگلیسی نیز همان کلمات چکیده

 

 های مختلفها در بخش. اندازه فونت9-1-0

لی به نور دستورالعمها نیز باید به دستورالعمل دانشگاه مربوطه مراجعه کرد. برای نمونه دانشگاه پیامبرای این انتخاب

 .معرفی کرده است« نامه و رسالهپایان»های مختلف را برای نگارش بخش 11-3جدول شرح 
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 در دانشگاه پیام نور رسالهنامه و پایان. انواع اندازه و نوع قلم برای نگارش متن 88-9جدول 

 اندازه قلم نوع قلم نوع متن ردیف

 B Lotus 13 فارسی متن 1

 Time New Roman 11 متن در انگلیسی کلمات و متن 2

 B Titr 18 فصل هر عنوان 3

 B Zar bold 14 اصلی تیترهای 4

 B Zar bold 12 فرعی تیترهای 5

 B Zar bold 14 فارسی چکیده عنوان 6

 B Lotus 14 فارسی چکیدهمتن  7

 B Lotus bold 12 شکل یا جدول عنوان 8

 12 حداکثر B Lotus جدول متن 9

 12 حداکثر B Lotus جدول زیرنویس 11

 B Lotus 12 فارسی پاورقی 11

 Time New Roman 11 انگلیسی پاورقی 12

 Time New Roman bold 12 انگلیسی چکیده عنوان 13

 Time New Roman 12 انگلیسی چکیده متن 14

 B Lotus 14 فارسی منابع 15

 Time New Roman 12 انگلیسی منابع 16

 

 گذاری در صفحاتبندی و فاصله. الگوی حاشیه9-1-1

کنند. این استفاده می 12-3جدول ها از الگویی به شرح صفحات نیز اغلب دانشگاهگذاری فاصله و بندیبرای حاشیه 

 .مالحظات مربوط به دانشگاه پیام نور است
 گذاریبندی و فاصله. مالحظات حاشیه81-9جدول 

 مالحظات ردیف

 صفحاتمتر در سراسر سانتی 5/2و حاشیه باال و پایین و چپ  مترسانتی 5/3سمت راست  حاشیهرعایت  1

 .شودرعایت می حاشیه هاآن کردن کوچک با د،وب حاشیه داخل فضای از تربزرگ جدول یا شکل اندازه یموارد دراگر  2

 .باشد 23 حداقل و 27 حداکثر صفحه هر در سطر تعداد 3

 است. Word در Single معادل مترسانتی 1 برابر سطرها فاصله 4

 .ندارد نیاز صلهفا بعد متن با و سطر یک قبل، متن با عناوین بین فاصله 5

 .ندارد نیاز فاصله جدول و( نقشه/شکل) جدول عنوان بین 6

 .شودلحاظ میصفحه  وسط در و مترسانتی 5/1صفحه  پایین تا آن فاصله و تایپ فارسی اعداد اب اصلی صفحات شماره 7
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 . الگوی تعهدنامه اصالت رساله9-1-3

 خواهد بود. 3-3در شکل  شدهارائهتعهدنامه اصالت رساله به شرح متن  
 رساله اصالت تعهدنامه

 .............. رشته در تخصصی دکتری مقطع آموختهدانش ...................... اینجانب

 ،امنموده دفاع ..........نمره کسب با................................. عنوان تحت خود رساله از................  تاریخ در که

 .شوممی متعهد یلهوسبدین

 علمی دستاورهای از که مواردی در و بوده اینجانب توسط شدهانجام پژوه و تحقیق حاصل رساله این (1

 رویه و مطابق ضوابط ام،نموده استفاده......(  و مقاله کتاب، نامه،پایان از اعم) دیگران پژوهشی و

 ام.درج کرده و ذکر مربوط ستفهر در را آن مشخصات سایر و مورداستفاده منبع نام موجود،

 و هاگاهدانش سایر در( باالتر یا ترپایین ،سطحهم) تحصیلی مدرک هیچ دریافت برای قبالً رساله این (2

 است. نشده ارائه عالی آموزش مؤسسات

 بتث کتاب، مقاله، چاپ از اعم برداریبهره هرگونه و استفاده قصد تحصیل، از فراغت از بعد چنانچه  (3

 پیام نام دانشگاه درج و مشاور و راهنما استادان نام ذکر با باشم، داشته را سالهر این از....... و اختراع

 .کرد خواهم اقدام نور

 و پذیرممی را آن از ناشی حقوقی عواقب شود، ثابت فوق موارد خالف زمانی مقطع هر در چنانچه (4

بطال ا صورت در و کند رفتار مقررات و ضوابط مطابق اینجانب با است مجاز نور پیام دانشگاه همچنین

 داشت. نخواهم ادعایی گونههیچ امتحصیلی مدرک

 خانوادگی نام و نام

 امضاء و تاریخ

 

 نه تعهدنامه اصالت رساله. نمو9-9شکل 

 شود. درج رساله متن در امضا از پس باید تعهدنامه این

 

 رساله نامه و پایانشرایط الزم برای دفاع از  .9-9

ماه از زمان تصویب پروپوزال و تأیید اساتید محترم راهنما، مشاور و داور نیاز  4نامه شرایط حداقل گذشت برای پایان

و تأیید نهایی اساتید راهنما، در یک نشریه معتبر مقاله حداقل پذیرش دانشجو است. اما برای دفاع از رساله دکتری 

 .نیاز استپروپوزال  تصویب ازیکسال حداقل و گذشت مشاور و داوری 

هشتمین جلسه شورای پژوهشی  و سیصدمبتنی بر مصوبات  21/1/96/د مورخ 988/7بر اساس بخشنامه شماره      

و همچنین دستورالعمل  نامه آموزشی دوره دکتری تخصصیآیین 19و همچنین بر اساس ماده  22/12/95مورخ 

شگاه در دانکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج کارشناسی ارشد و رساله د نامهپایاناختصاص بخشی از نمره کل 

 .مورد تأکید قرار گرفت 13-3به شرح جدول موارد  1398و اصالحات آن در سال پیام نور 
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 در دانشگاه پیام نور . شرایط مقاالت برای دفاع دکتری89-9جدول 

 توضیح شرایط ردیف

 JCRجود در لیست مو ISIنشریه علمی مورد تأیید وزارتین یا  اعتبار نشریه 1

کر شود. ذنباید نام دیگری غیر از اساتید راهنما، مشاور و دانشجو  و دننفر اول باشتوانند میدانشجو یا استاد  ترتیب اسامی 2

 ساتیدا ازجهت کسب دو امتیاز دستاوردهای پژوهشی، اگر کارهای تکمیلی توسط فرد یا افراد دیگری غیر 

یفیت رساله، انجام گیرد؛ نام این افراد با تأیید استاد راهنما در مقاله مستخرج راهنما و مشاور برای افزایش ک

م یا تکمیلی مقاله باید بعد از تأیید استاد راهنما به تأیید تی ایرشتهبیناستنادات بخش تواند آورده شود. می

جو یب بعد از نام دانشداوری و یا شورای تخصصی گروه رسیده باشد. اسامی استادان راهنما و مشاور به ترت

تواند استاد راهنما یا دانشجو بنا بر نظر استاد راهنما دار مکاتبات میشود. نویسنده مسئول یا عهدهدرج می

دار مواردی که دو استاد راهنمای همکار وجود دارد، تصمیم در خصوص نویسنده مسئول یا عهده در باشد.

 پذیرد.مکاتبات با توافق استادان راهنما صورت می

 مستخرج از رساله  حتماً محتوا 3

شرایط مجوز  4

 دفاع

 التحصیلی منوط به چاپ مقاله خواهد بود(.)البته فارغ یک مقاله علمیپذیرش لزوم 

 و اساتید راهنما گروه مدیرپاسخگویی رئیس مرکز،  لزوم و فوق مفادعدم رعایت  موارد ابطال دفاع 5

 مقاله به شرح زیر: صحیح دهیآدرسلزوم  دهیآدرس 6

 .، ایرانتهران ،3697-19395نور، ص.پ.  پیام دانشگاهمدیریت،  گروه فارسی: .....

 انگلیسی:

…..Department of Management, Payame Noor University (PNU), P.O. Box19395-3697, 

Tehran, Iran. 

نگارش مقاله  نامهشیوهدر  رفتنگ قراردر صورت عدم  PNU، صندوق پستی و مخفف تهران شهردرج واژه 

 نشریه یا همایش، الزامی نیست.

شود. در ارزیابی می 18کمی حداکثر  ازنظرکیفیت حداکثر بسیار خوب و  ازنظرنمره دانشجوی دکتری پس از دفاع،      

طراحی و ثبت  ،و نمره دستاورد پژوهشی بر مبنای دو 18سامانه گلستان نمره رساله در دو بخش نمره دفاع بر مبنای 

سنوات مجاز تحصیلی و داشتن زمان مجاز قالب ماه از تاریخ دفاع در  12تواند . دانشجو برای اخذ دو نمره میاستهشد

مدارک پذیرش یا چاپ مقاالت مستخرج از رساله را ارائه نماید. در صورت  14-3برای معافیت تحصیلی برابر جدول 

ماه پس از تاریخ دفاع،  12 مهلت یایا اتمام سنوات تحصیلی  18له بر مبنای و پذیرش نمره رسا عدم تمایل دانشجو

محسوب و نمره دانشجو قطعی  شدهارزیابی 18کمی حداکثر  ازنظرکیفیت حداکثر بسیار خوب و  ازنظررساله دانشجو 

 .نماید حسابتسویهچاپ مقاله  شرطبهتواند شود و دانشجو میمی
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 ه اختصاصی به دستاورد پژوهشی مستخرج در دکتری تخصصی. تعیین نمر84-9جدول 

حداکثر نمره  نوع دستاورد پژوهشی ردیف

برای هر 

 مورد

حداکثر 

نمره در 

 موضوع

 5/1 25/1 راهنما استادیا تأیید  Scopusهای نمایه شده پذیرش یا چاپ مقاله در مجله 1

 5/1 75/1 استاد راهنما تأیید باای ضریب تأثیر دار ISIپذیرش قطعی هر مقاله در مجالت علمی وزارتین و  2

 2 1 استاد راهنما تأیید بادارای ضریب تأثیر  ISIچاپ مقاله در مجالت علمی وزارتین و  3

 ISC  5/1 5/1و  ISIهای نمایه شده پذیرش یا چاپ مقاله در مجله 4

 هایجشنواره واز مسابقات  زجوای اخذ هنری، بدیع اثر تأیید مراجع علمی، اکتشاف، مورد اختراع 5

ملی و چاپ کتب علمی مرتبط. البته ثبت حقوقی اختراع معیار اعتبار علمی نیست و  المللی وبین

 وزارتین باشد. موردنظرهای علمی، صنعتی ایران با مرجع باید اثر به تأیید سازمان پژوهش

1 2 

ا عنوان  و قسمتی در آن ب« وهفتمفصل چهل»توان از توضیحات مفصل میمنظور ارسال مقاله برای شناسایی نشریات معتبر به       

 استفاده کرد.  « (تقلبی و نامعتبر نشریات شناسایی) بدهیم؟ مقاله نشریه کدام به»

ربط دانشگاه مراحل اداری های ذینامه یا رساله باید با مراجعه به بخشدانشجویان برای کسب مجوز دفاع از پایان     

ربط دانشگاه استفاده شود. برای های ذیشود از راهنماها و دستورالعملرا سپری کنند. برای این منظور توصیه میالزم 

و  «اخذ مجوز دفاعمقاله »در دو بعد  مستخرج از رسالهمقاالت ، نمونه در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور

 . شودتحویل مسئول پژوهشی می 16-3و  15-3های شرح جدول طی فرایندهایی به «اخذ نمره دستاورد پژوهشیله مقا»
 . فرایند ارائه مقاالت مستخرج از رساله برای اخذ مجوز دفاع80-9جدول 

 مراحل  ردیف

 مشاور و راهنما اساتید امضای با دانشجو توسط( Ph.D) تخصصی دکتری رساله تأیید و کفایت اعالم گواهی فرم تکمیل 8

 ماراهن اساتید امضای با دفاع مجوز اخذ جهت دکتری رساله از مستخرج مقاالت تأیید گواهی: عنوان با( الف)1 هشمار فرم تکمیل 1

 مشاور و

 مرکز پژوهشی بخش به شدهتکمیل( الف)1 شماره فرم انضمام به مقاالت به مربوط مدارک ارائه 9

 گروه دکتری تخصصی شورای به ارسال و ریهنش اعتبار لحاظ به پژوهش کارشناس توسط دریافتی مقاالت بررسی 4

  .دهد انجام آموزش هماهنگی بارا  دفاع بعدی اقدامات تواندمی دانشجو محتوا، و نشریه اعتبار ازنظر مقاالت تأیید صورت در 0

 .است دسترسیقابل تکمیلی تحصیالت مرکز پژوهشی بخش در مذکور هایفرم کلیه 1

 االت مستخرج از رساله برای اخذ نمره دستاورد پژوهشی. فرایند ارائه مق81-9جدول 

 مراحل  ردیف

 با( نمره 2) پژوهشی دستاورد نمره اخذ جهت دکتری رساله از مستخرج مقاالت تأیید گواهی: عنوان با( ب)1 شماره فرم تکمیل 8

 مشاور و راهنما اساتید امضای

 مرکز پژوهشی بخش به کفایت اعالم گواهی تصویر و شدهتکمیل( ب)1 شماره فرم انضمام به مقاالت به مربوط مدارک ارائه 1

 مرکز پژوهشی بخش به ارائه و دانشجو توسط( 6 شماره کاربرگ) تخصص دکتری رساله پژوهشی آثار ارزش تعیین فرم تکمیل 9
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 اختصاص جهت تریدک تخصصی شورای به( 6 شماره کاربرگ) انضمام به پژوهش کارشناس توسط دریافتی مقاالت بررسی 4

 پژوهشی دستاورد نمره

 تخصصی شورا دبیر توسط پژوهشی دستاورد نهایی نمره اعالم و 6 شماره کاربرگ تکمیل 0

 7 شماره کاربرگ در پژوهش کارشناس توسط( پژوهشی آثار نمره و دفاع نمره مجموعه) نهایی نمره تعیین 1

 «کرد اخرالق»دریافرت ضروعات انسرانی و حیروانی، ملرزم بره کرار روی مودلیرل هرا و برههمچنین برخی پژوهش     

نامره کمیتره آیین»و  «هرای زیسرت پزشرکیکمیتره ملری اخرالق در پژوهش» توجره بره تأکیردبرا هستند. بررای نمونره 

موضرروعات انسررانی و بررا روانشناسرری  ر رشررتهد خصرروصبهپژوهشررگران کلیرره  «اخررالق زیسررتی دانشررگاه پیررام نررور

بره ایرن  دریافرت کننرد.را  «یرا کرد اخرالقکمیتره اخرالق زیسرتی »مصروبه ، پروپوزالن اأیید عنوپس از ت دیباحیوانی 

تصررویب  جلسررهصورت» بررا آن را همررراه «آگاهانرره پررژوهش نامهتیرضررافرررم »بررا تکمیررل  پژوهشررگرانمنظررور 

 «ش دانشرگاهکمیتره اخرالق در پرژوه» بره داده تراتحویرل  «مسرئول پژوهشری مرکرز»بره  «پروپروزالفایرل و  پروپوزال

. ارسررال شررود «فتررر تحقیقررات، خرردمات پژوهشرری و فنرراورید» در  _office@pnu.ac. ir re_researehنشررانی برره 

سرامانه »بره بایرد ، «اخرذ کرد اخرالق»در خصروص « کمیتره اخرالق در پرژوهش»مصروبات  مشراهدهرای در ادامه و بر

 نشرررانیبررره  «زش پزشرررکیی زیسرررت پزشرررکی وزارت بهداشرررت، درمررران و آمررروهررراپژوهشملررری اخرررالق در 

ethics.research.ac.ir و  «تیفررررم رضرررا»د. کررررا دریافرررت ر« کرررد اخالقررری» 4-3مسررریر شرررکل و از  مراجعررره

 .استی دسترسقابلقسمت پژوهش  ی ومرکز پورتالدر  «پیام نور نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاهآیین»
 ← «کمیترره اخررالق در پررژوهش دانشررگاه پیررام نررور» ←« کمیترره اخررالق در پررژوهش دانشررگاهی» ← «کمیترره اخررالق تابعرره»

 «صورت فارسی و انگلیسیکد اخالق به مصوباتامکان مشاهده و دریافت » ← «مشخصات کمیته»

 پزشکیهای زیست از سامانه ملی اخالق در پژوهش اخالق کد. مسیر دریافت 4-9شکل 

 

 رسالهنامه یا پایانالگوهای انتشار نتایج  .9-4

 گیرد.صورت می 17-3های مختلفی به شرح جدول به شکلرساله نامه یا پایانتایج انتشار و ارائه ن
 رسالهنامه یا پایانانتشار نتایج الگوهای . انواع 83-9 جدول

 توضیح الگوها دیفر

 هاها و نشستهمایشرساله یا نامه و پایاندفاع از سخنرانی در جلسه برای نمونه  شفاهی یا سخنرانی 1

 معتبر تهیه مقاله با ساختار پژوهشی برای نشریات علمی  ژوهشیمقاله پ 2

 پسندعامهعمومی و مقاله با ساختار مطبوعات  مقاله مطبوعاتی 3

 علمی معتبررویدادهای  و انواع مراکز و هابرای همایش پوستر 4

 رساله نامه و پایانتهیه کتاب بر اساس نتایج حاصل از  کتاب 5

 ای مشخص حاصل از دستاورد پژوهشی الم رسمی نتیجهثبت و اع اختراع 6

 عنوان یک دستاورد پژوهشیاعالم رسمی یک نظریه جدید به پردازینظریه 7

 نامه یا رساله، یا یکی از دستاوردهای فوق حاصل از آنهای علمی در قالب پایانشرکت در جشنواره های علمیجشنواره 8
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 صورت سخنرانی یا شفاهیبهرساله و نامه پایانارائه نتایج . 9-4-8

هیه ت ازجملهویژه در جلسه دفاع از رساله دکتری مالحظات متعددی به سخنرانی یا شفاهی صورتبهبرای ارائه نتایج 

د افزارهایی ماننگیرد. برای تهیه این نوع اسالیدها از نرمقرار می موردتوجهاسالیدهایی برای نمایش همراه با سخنرانی 

دها یا . اسالیاستو رایج بسیار ساده از آفیس، پاورپوینت افزار نرمکار با شود. استفاده می «پرزی»یا  «وینتپاورپ»

ی هرچند تهیه پاورپوینت براکند. میسخنرانی و درک و پذیرش بهتر مخاطبان کمک صفحات مناسب پاورپوینت، به 

 .توجه داشت 18-3به شرح جدول حظاتی باید به مالای است، اما هنری و سلیقه یکاررساله دفاع از 
 مربوط به جلسه دفاع از رساله تهیه پاورپوینتی برای . مالحظات81-9جدول 

 توضیح مالحظات دیفر

 کلمه 9تا  5هر خط بین  در هر خط یسیکوتاه نو 1

 )خط( سطر 9تا  5هر اسالید بین  سطرهر نویسی خالصه 2

 تر بهتر(سطر )هر چه کوتاه 7و هر اسالید یا صفحه  کلمه 7یعنی هر خط  7*7قانون طالیی  3

 یک نگاهدر صفحه یا اسالید امکان درک کلی و سریع مخاطب از هر  سریع مخاطبدرک  4

 کمک با ساماندهی سخنران در بیان مطالب و برقراری ارتباط منطقی بین مطالب مختلف کمک به ارائه شفاهی 5

 هاآنسازی بر برجسته تأکیدمهم و کلیدی با تنها ارائه مطالب  سازیبرجسته 6

 معنیو بی ناقص، مبهمو کلمات و تصاویر از جمالت پرهیز  ییگنگ گوپرهیز از  7

 متن کنندهتیتقومرتبط و  کاربرد تصویر، گراف، نقشه و نمودار استفاده از تصویر 8

 )مانند آبی و زرد(شخیص متن با تضاد مناسب و قابلیت ت رنگ متن و زمینهانتخاب  کنتراست رنگ 9

 متر( 25مناسب برای خوانده شدن از فاصله دور )حداقل سایز فونت انتخاب  سایز نوشته 11

 دقیقه سخنرانی 21تا  15اسالید برای  31کفایت  متناسب با زمان سخنرانی و اغلب تعداد اسالید 11

 برای بازگشت سریع به آن یدسالبرخورداری از شماره صفحه یا ا گذاری اسالیدهاشماره 12

 د(شودر صورت امکان )کمتر استفاده میاستفاده از فیلم، صدا و موسیقی متناسب با مطالب  فیلم و صدا 13

 باشد....« و  اهداف، مسئله بیان، مقدمه»ها برگرفته از رساله و با عناوینی چون اسالید انتخاب عناوین مناسب 14

-یرا م اسالیدهامناسب عناوین انتخاب  ه دفاع از امکان پخش تصاویر اسالید مطمئن شد.قبل از شروع جلسباید      

 انجام داد. 19-3توان با توجه به جدول 

 رسالهنامه یا پایانی دفاع از اسالیدهامنتخب برای . محتوا و عناوین 83-9 جدول

 حداکثر تعداد محل استفاده شامل عنوان اسالید ردیف

 1 صفحه روی جلد تاریخ دفاع، دانشجو و ، نام اساتیدعنوان شناسنامه 1

و  مسئلهو طرح  مقدمه 2

 اهمیت و ضرورت آن

، اهمیت، ضرورت و مسئلهمعرفی متغیرها، بیان 

 دلیل انتخاب موضوع و کاربران

 3 فصل یک

 1 فصل یک شامل اهداف کلی و فرعی اهداف 3

 1 فصل یک هشدمطرحها یا سؤاالت فرضیه ها یا سؤاالتفرضیه 4

 2 فصل دوم قبلیتحقیقات داخلی و خارجی منتخب  ادبیات پیشینه 5
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 2 فصل سوم و ابزار گیریروش نمونه، روش تحقیق، جامعه شناسی تحقیقروش 6

 1 فصل سوم دلیل انتخاب و مورداستفادههای روش روش آماری 7

 و توضیحاتها با جدول یا نمودار یافته ارائه ، بحث و نتیجههایافته 8

 گیری روی هر یافتهو نتیجه بحث همراه با

 15 و پنجم فصل چهارم

 1 فصل پنجم کاربردها برای هر یافته پیشنهادهای کاربردی 9

 1 فصل پنجم موضوعات پژوهشی برای دیگران پیشنهادهای پژوهشی 11

 1 - سپاسگزاری از توجه و همراهی حضار سپاس 11

 هرگونهرساله باید با آرامش و بدون احساس نامه یا پایاناز جلسه دفاع مناسب و مؤثر در  برای ارائه و سخنرانی     

ه تواند فرصتی برای بهبود آن باشد. در جلسمی شدهارائهسخن گفت. حتی هرگونه ایراد و انتقاد به کار پژوهشی  تهدید

پس دهد. در عناوین اسالید ارائه می رداشارهمودقیقه، پژوهش و نتایج آن را در محورهای  31دفاع، سخنران در فرصت 

 تسؤاالبه  دقتبهبندی نهایی وجود دارد. دانشجو باید و جمع پرسش و پاسخای برای دقیقه 31زمان از پایان سخنرانی 

 لم طرح سؤاد. نباید در هنگاپاسخ ده هاآنبه ترتیب به ها را بنویسد و پس از پایان سؤاالت گوش دهد، آن شدهمطرح

. شهامت شما در ادتمام شود و بعد پاسخ دپرسشگر یا پرسشگران صحبت تا د ااجازه د؛ باید به میان سؤال پرسشگر بیاید

، باعث بهبود جایگاه و شخصیت شما نزد حضار خواهد شد. پیشنهاددهندهپذیرش پیشنهادهای سازنده و تشکر شما از 

این ؛ بنابرگیردقرار میو در معرض پیشنهاد  موردنقدشما اساتید کار  های علمی، حتیدر اغلب همایشیادتان باشد که 

اسب رساله و کسب نتیجه مننامه یا پایانبرای مدیریت مؤثرتر جلسه دفاع از  وجود انتقاد و پیشنهاد چیز بدی نیست.

 قرار داد. موردتوجهرا  21-3جدول توان اقداماتی به شرح می
 رسالهنامه یا پایاناز  دفاع جلسهثر مؤ مالحظاتی برای مدیریت. 11-9 جدول

 توضیح اقدام دیفر

 د.ننا شوآشفضای کلی کار با قرار گیرد تا حاضرین رساله تکثیر و در اختیار نامه یا پایانچکیده  تکثیر چکیده  1

 شود.ن ز اسالیدها تکثیر شود تا در صورت بروز مشکالتی مانند قطع برق، دفاع مختلادو نسخه  تکثیر اسالیدها 2

 ها و عددها در زمان مناسبفونت ریختگیهمبهاطمینان از پخش اسالیدها بدون مشکل و  کنترل قبل از شروع 3

 های مفید است.دقیقه زمان بسیار زیادی برای گفتن حرف 31زیرا سرعت گفتار کنترل  گوییشمرده 4

 سخن گفتن هماهنگ با اسالیدها گفتاردر هماهنگی  5

 تشکر کنید. کنندهسؤالبدهید و توجیه نکنید و از  پاسخ منطقیدر واکنش به سؤاالت یا  سؤاالتپاسخ به  6

 از فن خطابه بهره بگیرید.  و روی باز باشید.، بدون نگرانی نفساعتمادبهبا سخنرانی هنگام  فن بیان مناسب 7

 سه دفاع باشد.و جلپس از اتمام سخنرانی باید پذیرایی، بینی در صورت پیش پذیرایی 8

انم دطور کامل پاسخ دهید، مضطرب نشوید و با آرامش بگویید که نمیاگر سؤالی از شما پرسیده شد که نتوانستید به     

ه یک ناتوانی در پاسخ ب دلیل بهکسی  حالتابهاستاد راهنما یا مشاور تقدیم کنم.  کمک بهرا  هاآنکنم پاسخ و سعی می

 تواندرساله مینامه یا پایانسؤاالت معمول یا رایج در جلسات دفاع از دفاع، رد نشده است.  در جلسهغیرمعمول سؤال 

 ها هیچ جای نگرانی برای سخنران نخواهد بود.باشد که با تسلط بر آن 21-3شامل مواردی به شرح جدول 
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 رسالهنامه یا پایان. سؤاالت رایج داوران و حاضران در جلسه دفاع از 18-9جدول 

 سؤاالت دیفر

 ؟دیادهیرسخود  پژوهشچگونه به این عنوان برای  1

 چقدر به پیشرفت علم در این حوزه کمک کرد؟ پژوهشاین  2

 چه بود؟ پژوهشترین نتیجه این مهم 3

 توان انجام داد؟یعنی چه پژوهش تکمیلی بعدی می چیست؟ پژوهشمرحله بعدی در این  4

 چیزی یاد گرفتید؟ چه پژوهشطور شخصی از این هب 5

 اید؟از نمونه اصلی استفاده کردهکننده خارج شرکتاز تعداد آیا برای پایایی پرسشنامه  6

 ؟دیاکردهگیری استفاده ش نمونهرو این ازچرا  7

 اید؟استفاده کردهپژوهش ش رو این ازچرا  8

 است؟ هر یک مربوط به کدام نتیجه است؟ا پژوهش شمآیا پیشنهادهای کاربردی شما واقعاً برگرفته از نتایج  9

 ؟شودمیحل جامعه چه مشکلی از مشکالت  پژوهشبا این  11

  

 مقالهرساله با نامه یا پایانانتشار نتایج . 9-4-1

 التحصیلی دانشجویدر ادامه دریافت مجوز فارغمقاله در یک نشریه معتبر پژوهشی از شروط دفاع از رساله و پذیرش 

اع نامه و دفدفاع از پایانبخشی از نمره ی است. همچنین هم در مقطع دکتری و هم در مقطع کارشناسی ارشد مقطع دکتر

و علمی »توان به دو نوع بندی کلی میها را در یک دستهمقاله. در ازای پذیرش یا چاپ اینگونه مقاالت خواهد بود

ر ساختار نگارش و نشریات هدف برای چاپ آنان است. ترین تفاوت این دو نوع مقاله دتقسیم کرد. مهم« مطبوعاتی

 تایجشناسی، نعنوان، فهرست نویسندگان، چکیده، لغات کلیدی، مقدمه، روش»مقاالت پژوهشی اغلب با ساختاری شامل 

 وارند دساختاری ساده  یشود. مقاالت مطبوعاتهای پژوهشی نوشته میو برای نشریه« بحث و فهرست منابع ،هایا یافته

 میمنظور انتشار در نشریات عموبرای عموم و به فهمقابلهستند که با زبانی ساده و  «بدنه و عنوان، نویسنده، لید»شامل 

  شوند.نوشته می سایت دانشگاهیا وب

 از دیگران کارهای از اطالع. است اساسی کاری ،متون و مقاالت نگارش در صحیح ورطبه منابع ارجاع و نگارش     

 بررسی را افرادپژوهشی  مسیر و هاپژوهش یابدمی اجازه خواننده همچنین. کاهدمی وقت و هزینه اتالف و کاریدوباره

نشریات علمی، اغلب یکی  در که است پیشنهادشده متعددی« نویسی و ارجاع منابعمنبع» هایسبک. بر این اساس نماید

، ونکوور، شیکاگو و APA»توان به های رایج میسبک این ازجملهگیرد. حور کار مورد تأکید قرار میمعنوان ها بهاز آن

«MLA»1  .سبکاشاره کرد APA ها در علوم است و مورد اقبال اغلب رشته شدهتهیهشناسی آمریکا توسط انجمن روان

 علوم دربنیان نهاده شد و  ونکوور در 1978 سال در پزشکی علوم مجالت سردبیرانونکوور توسط  سبکانسانی است. 

 آمریکا کاگوشی دانشگاهشیکاگو نیز توسط سبک گیرد. قرار می مورداستفادهو حتی برخی نشریات علوم انسانی  پزشکی

دیگر سبک  .رودمی کار به هنر و تاریخ ادبیات، حوزه در بیشتر نامهشیوه این. است شدهتدوینو با تأکید بر علوم انسانی 
                                                           
1. American Psychology Association (APA), Vancouver,  Chicago, Modern Language Association (MLA) 
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MLA  و هنر ادبیات، هایرشتهدر  و کشورها دیگر و کانادا آمریکا، دردانشگاهی  با رویکرد دهیمنبعاست که برای 

نند. کمعرفی میانتخاب و نگارش مقاله سبک خاصی را برای اغلب نشریات پژوهشی  .قرار دارد موردتوجه انسانی علوم

شنا آ موردنظردر نشریه  نویسنده مقاله بهتر است که قبل از شروع نگارش مقاله با الگوی مربوطه یا راهنمای نگارش

ها کلیات کار به هم نزدیک هستند و با توضیحات نحوه نگارش مقاله به الزم به تأکید است که در اغلب سبکشود. 

نشریات  1397تا سال توان مقاله را به سبک نشریه هدف آماده کرد. شرح ادامه، در هر مورد تنها با تغییراتی جزئی می

شد. اما از سال معرفی می« ترویجی-علمی»و « پژوهشی-علمی»زارت عتف در دو الگوی علمی مورد تأیید و معتبر

« لمینشریه ع»نامه جدید این وزارتخانه، تمامی نشریات مانند الگوی رایج جهانی، با عنوان یکسان و با ابالغ آیین 1397

-علمی»در نشریات  شدهپذیرشمقاالت  تنها 1397پردازند. تا پیش از تابستان سال به دریافت انواع مقاله علمی می

التحصیلی دانشجویان دکترا بودند و نمرات این نشریات برای دستاورد دارای اعتبار مجوز برای دفاع و فارغ« پژوهشی

بود. با اتفاق اخیر، اعتبار تمامی نشریات علمی داخلی « ترویجی-علمی»نامه و رساله بیش از نشریات پژوهشی پایان

و تأکید قرار خواهد گرفت.  موردتوجه سنجیعلمهای و دیگر شاخص« ضریب تأثیر»نقاط جهان بر اساس مانند دیگر 

 بندی کرد. تقسیم 22-3توان به انواعی به شرح جدول ماهیت می ازنظرمقاالت علمی را 
 ماهیت ازنظرانواع مقاالت علمی . 11-9 جدول  

 توضیح انواع دیفر

 ای یک پژوهش اصیل، دارای زبان تخصصی و با تأکید بر مخاطبان با سواد پژوهشی هحاصل یافته پژوهشی-علمی 1

 مندان نیمه متخصصرسانی به عموم جامعه و عالقههای یک پژوهش اصیل، برای اطالعحاصل یافته ترویجی-علمی 2

 ها برایتفسیر آن و ترکیب و منتشرشدهو  شدهانجامهای های پژوهشحاصل بررسی و مرور یافته مروری-علمی 3

 پردازی برای آینده منظور فهم وضع موجود و ایدهها و آرای دیگران بهها، دیدگاهتبیین پیشینه

ها برای عموم مردم با زبانی بسیار ساده و مبتنی های یک یا چند پژوهش اصیل و تبیین آنحاصل یافته عمومی-علمی 4

 و با انتشار در نشریات عمومیهای جذاب ازیبر درک عموم مردم نوسواد، جذاب و با تصویرس

ی برداری خوانندگان )دارای زبانهای پیشین با هدف دستیابی به قضاوت و بهرههای پژوهشنقد یافته انتقادی-علمی 5

 های منطقی(تخصصی و منطبق بر سازه

ظر و مشابه آن )دارای زبانی نمهمان، نویسندگان صاحب های سردبیر، سردبیرصورت یادداشتبه پیشنهادی-علمی 6

 ساز برای خوانندگان(های پژوهشی جدید و اندیشهتخصصی یا عمومی با تأکید بر ارائه ایده

باید قبل علمی نویسنده مقاله  درواقعپاسخ دهد.  23-3ی باید به سؤاالتی به شرح جدول علمدر حالت کلی یک مقاله     

  . االت را از خود بپرسداز شروع به نگارش یک مقاله باید این سؤ
 های نویسنده یک مقاله پژوهشی از خودترین پرسش. مهم19-9جدول 

 هاپرسش ردیف

 نقش پژوهشگر در این پژوهش چیست؟  1

 است؟  شدهمطرحچه سؤاالتی توسط پژوهشگر  2

 علت یا علل اقبال خوانندگان به مقاله چیست؟  3
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 نتایج جدید پژوهش چیست؟  4

 از آن استفاده کند؟ درجاییکه خواننده بتواند  تولیدشدهش جدیدی چه دان 5

 و دلیل اجرای مجدد یا با رویکرد جدید پژوهش چیست و چه پشتوانه منطقی دارد؟ شدهانجامتر از این هایی پیشچه پژوهش 6

 نتایج جدید کلی و جزئی پژوهش چیست؟  7

 کنند؟ اعتماد پژوهش نتایج به باید خوانندگان چرا 8

 است؟  شدهاستفادهاز چه استانداری برای ارزیابی یا ارزشیابی ادعای پژوهشگر  9

 ها یا پاسخ سؤاالت وجود دارد؟  شواهد عینی برای تأیید یا رد فرضیهآیا  11

 رانداو اکثر اصلی مالک مجالت، و هاهمایش بهارسالی  مقاالت رد یا و قبول بحث در که شد معلوم پژوهشی طی     

، به نقل از دوالنی و 2113، 1)اوپساال است هبود« و کمک به حل آن سئلهم یک بهپژوهشگر  پاسخگوییچگونگی »

 سوی از جدید و ابداعی روش یک ارائه صورت در حتی شد معلوم یدیگر پژوهش در همچنین(. 1391همکاران، 

 نشدن رعایت علت به تنها داوران سوی از الهمق در شدهارائه روش یا حلراه قبول عدم ،ئلهمس حل برایپژوهشگر 

، به نقل از 2113، 2پوگ) است بوده روش خود در نقص لحاظ به نه و مشکل به پاسخگویی خاص الگوی و اصول

 (. 1391دوالنی و همکاران، 

 اب و مستقیم طوربه نمونه یا جامعه از پژوهشگر خود کهاست  هاییداده از برگرفته: 3اصیل . مقاالت پژوهشی9-4-1-8

 مورداستفادهدارای ساختارهای خاصی در نوشتار و عناوین علمی نشریات  است. کرده آوریجمع مشخص ابزارهای

قت را به دابتدا باید بخش راهنمای نویسندگان و ضوابط چاپ مقاله در آن ها، علمی به آنهستند که برای ارسال مقاله 

، یعلمنگارش، چند نمونه از مقاالت آن نشریه خوانده شود. اغلب نشریات شود، حتی قبل از کرد. پیشنهاد میمطالعه 

برای  24-3ی به شرح جدول ساختار( را با پژوهشگرتوسط خود  شدهآوریجمعهای مقاالت پژوهشی اصیل )حاصل داده

 دهند. قرار می موردتوجهچاپ 
 ساختار رایج نگارش مقاله در نشریات پژوهشی . 14-9جدول 

 توضیح انعنو دیفر

 با کوتاهی، گویایی و گیرایی  توأمسادگی  بر تأکیدبا  عنوان مقاله 1

 اولویت بیبه ترتبا وابستگی مؤسسه آموزشی و مرتبه دانشگاهی اسم یا اسامی نویسندگان  فهرست نویسندگان 2

در پژوهش  ف کلیهدمحورهای الف( با  کلمه 311تا  151بین در فارسی و اغلب های اصلی حاوی نکته چکیده 3

 خط، 2 در حدود، جامعه، نمونه و ابزار پژوهشبر معرفی روش  تأکیدبا  شناسیروشب(  یک خط، حدود

 (الزامی نیست)البته  یخطکیکوتاه  ک پیشنهاد، د( یخط 2حدود در  ترین یافته و نتیجهمهمج( 

 و یافتن مقاله در جستجوها فهرست نویسان  حداکثر پنج واژه کلیدی برای کمک به و چکیده انیدر پا لغات کلیدی  4

 ها نآ بیرن روابرط ماهیرت مرورد در و اسرتدالل موردمطالعه متغیرهای با معرفری اصلری مفاهیرم تعریرف مقدمه 5

  وردمطالعهمدانش در حوزه  کور بر برجسته کردن نقاط تأکیدپژوهش و مبانی نظری با  پیشینه به پرداختن

                                                           
1. OOPSLA  

2. Pugh  

3. Original Research  
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 ه اهمیت و ضرورت موضوع با پشتیبانی مبانی نظری پرداختن ب

آن  تماهی تعیین با متغیرها بین روابط مورد در فرضیاتی کردن مطرح پژوهش، کلی سؤال به پاسخ در

 روابط

 قبلی  شدهارائهمعرفی پرسش کلی محقق حاصل از مطالب 

-های ابزار جمعویژگیگیری، ، جامعه، نمونهوهشپژروش »پژوهش با معرفی انجام دهنده چگونگی نشان شناسیروش 6

باشد طوری نگارش آن است. « هاآوری دادهمالحظات اخالقی در جمعهای آماری و روشها، آوری داده

 را تکرار یا اجرا کند.   پژوهشآن با دیگر بتواند پژوهشگر که یک 

  نندهککاملهای متنتوصیفی و استنباطی با « نمودار و لجدول، شک» صورتبه پژوهشهای یافته ارائه هانتایج یا یافته 7

 ژوهشپ این( ب است؟ کرده اضافه موجود دانش به چیزی چه مطالعه این( الف: سؤال بر پاسخ به سه تأکید بحث 8

 نظری کاربردهای و نتایج چه( کند؟ ج کمک موجود مشکل یا چالش شدن برطرف به است ممکن چگونه

 نمود؟ استنباط لعهمطا این از توانمی

 حثب شود.پژوهش مقایسه می سؤاالت حول موجود شواهد و نظری با متون تفسیر و در این بخش نتایج

 و مقدمه و استدالل درباره دالیل احتمالی شباهت پژوهش در سؤاالت به ها در راستای پاسخدرباره یافته

ی و تجرب دنیای با حاضر مدل انطباق داست. در صورت آزمون مدل بایها پژوهش دیگر با نتایج تفاوت

 وانتهمچنین میبخشد. ها معنی و کاربرد میاین بخش به نتایج حاصل از یافتهواقعی هم تشریح شود. 

هم  های پژوهشتوان به محدودیتدر ادامه می. را تحلیل کرد های آیندهبر پژوهش هاافتهیریتأثعلمی  ازنظر

 سپاسگزاری کرد. دهندگانیاریتوان از لزوم می و در صورتانتها در اشاره داشت. 

یا ونکوور  APAنشریه مانند  موردنظردر داخل متن بر اساس روش  شدهدادهو ارجاع  مورداستفادهمنابع  فهرست منابع 9

 شوند. فهرست می

ت فارسی باید موارد برای نشریات داخلی و خارجی است اما در اغلب نشریا مورداشارهساختار  هرچند بخش انگلیسی  11

  در انتهای مقاله نوشته شوند. زبان انگلیسی به « عنوان، چکیده و واژگان کلیدی»

است.  هشدانجامبا چه اهمیتی و با چه پرسش کلی ، چرا ،یکارچهباید به مخاطب کمک کند که بداند بخش مقدمه مقاله    

ه این ب کشاننده پژوهشگرپرسش کلی  تیدرنهابرخوردار باشد و نگارش این موارد باید از یک ربط منطقی و ادبیات روان 

 گیریباید در مقدمه به مبانی نظری شکل دارد طراحی یا آزمون مدلپژوهشگر قصد در مواردی که  مطرح شود. پژوهش

 موجود برای آزمون بپردازد.  های یا مدل مدل خود یا چالش مدل

مشخص پژوهش و مسیر اجرا و ماهیت  راهبردخود را از ابعاد  پژوهششناسی پژوهشگر باید روش در بخش روش     

 موردنظرگیری های آن و منطق استفاده از روش نمونهگیری، روشو در صورت نمونه موردمطالعه جامعهدر ادامه . کند

ح داده خوبی توضیبه هاآن پایایی و رواییهای و ویژگی هاداده گردآوری ابزارهایاین بخش باید دنبال بهشود. میتشریح 

صورت کوتاه توضیح داده ، پروتکل و مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش در این بخش بهپژوهشطرح  هرگونهشوند. 

یا اطمینان  هاداده انسجام بررسی هایعالیتمانند ف هاداده سازیآمادهشوند. همچنین در صورت لزوم باید فرایندهای می

رای شود. بها در این بخش مطرح میوتحلیل دادهتجزیه مورداستفاده روش توجیه برای هاداده توزیع مفروضاتاز رعایت 

 یگیراندازه سطح به مربوط مالحظات» ،«پرت هایداده مدیریت» ،«رفتهازدست هایداده مدیریت» نحوهتوان به نمونه می



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

73 

 نوع انتخاب» شامل تحلیل نوعبه عادله ساختاری باید م سازیمدلها مانند امثال آن اشاره کرد. در برخی روش و «هاداده

نیز « آن شویرای و افزارنرم نوع تعیین مدل، آزمون برای پژوهشگر استراتژی تعیین برآورد، روش تعیین ورودی، ماتریس

 اشاره کرد. 

های به یافته مربوطالگوی ساده شود. در های کمی یا کیفی پرداخته میوتحلیل دادهها یا نتایج، به تجزیهدر بخش یافته     

ارائه را  «پژوهشهای های استنباطی بر اساس سؤاالت یا فرضیهیافته»و سپس  «اطالعات توصیفی»توان ابتدا میآماری 

شامل  «توصیف اطالعات»ابتدا  «معادله ساختاری سازیمدل»هایی مانند د. در برخی الگوها و در شرایط استفاده از روشکر

سپس  ؛شودارائه می «تحلیل به واردشده متغیرهای همبستگی ماتریس نمایش ها،نمونه مشخصات و دموگرافیک هایداده»

 هایبرآورد مدل، برازش به مربوط برآوردهای ،رمنتظرهیغ نتایج همگرایی، به مربوط مشکالت، مدل پارامترهای برآورد»

 کلی برازش متعدد هایشاخصبا  مدل تعدیل و ارزشیابی»ان ارائه خواهد شد و در پای «معیار خطاهای و مدل پارامترهای

  شود. ارائه می «آن انتخاب دلیل و تعدیل آزمون وعو ن مدل

هایی دارد. اغلب بهتر است که نحوه نگارش مقاله و نوع فونت و سایز فونت و سایر موارد شکلی در هر مجله تفاوت     

بهتر است که بندی شود. اما ای( جمع)قطع مجله A4صفحه  12حجم حداکثر  متر مقاله درسانتی 1و فاصله  13با فونت 

ه علمی داخلی و خارجی با توجه ب نشریات. علمی اقدام کردمقاله انواع با توجه به دستورالعمل نشریه نسبت به نگارش 

مه به نحوه نگارش این نوع بپذیرند. در ادا را هم « مقاالت مروری، انتقادی یا پیشنهادی»جایگاه پژوهشگر ممکن است 

 مقاالت نیز پرداخته خواهد شد. 

، مقاالت و منابع متعدد در خصوص یک هاپژوهشمقاله مروری بر اساس بررسی  :1مروری-علمی. مقاله 9-4-1-1

ز لب ااطالعات و مطا آوریجمعشود. برای تنظیم این مقاالت، ابتدا فرد آشنا به مسئله، نسبت به موضوع خاص تهیه می

 طورهباین اطالعات را پژوهشگر کند. و امثال آن اقدام میهای پژوهشی گزارشی، کتاب، پژوهشمنابع مختلفی مانند مقاله 

سب کتر باشد، بحث و بررسی و تر و منظماین نظم اصولی هرچقدرکند. و مرتب می آوریجمعدقیق و با نظمی اصولی 

یشتر و تخصص مؤلف ب شدهبررسیخواهد بود. بدیهی است هر چه تعداد منابع تر نتیجه و ارائه نظر در مراحل بعدی آسان

رخی بباشد، مقاله دارای ارزش و اعتبار بیشتری است. معموالً تعداد منابع در مقاالت مروری بیش از سایر مقاالت است. 

ات پیشینه پژوهش نسبت به آوری اطالعات فصل دوم یا مبانی نظری و ادبیبا جمع زمانهماز دانشجویان دوره دکتری 

س شانپذیرند اما می سختیبهدر اغلب نشریات علمی نوع مقاالت را  هرچندکنند. تنظیم یک مقاله مروری هم اقدام می

 است.  شدهارائه 25-3اصول نگارش برای این نوع مقاالت در جدول ها بیشتر است. همایشها در پذیرش آن
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 ه مروری. اصول نگارش مقال10-9جدول 

 نحوه نگارش اجزا دیفر

 نتایج حاصل از منابع مرور شده و»کلیه  ،و ترتیب نظم باو سپس  «هدف مطالعه»ابتدا تر بوده و در آن مفصل مقدمه 1

چگونگی سیر مطالعاتی، تعداد مقاالت، چگونگی »چون مواردی به توان می شود.مطرح می« پژوهشگرسؤاالت 

 اشاره کرد.  «آوری اطالعاتسناد علمی دیگر و نحوه جمعبه دست آوردن اطالعات از ا

تواند هنگام بررسی مطالب و اطالعات درباره هر شوند. مؤلف متخصص مینتایج و بحث اغلب باهم ارائه می نتایج 2

های شخصی خود را ارائه دهد. در غیر این صورت در بخش نتایج، تنها اطالعات و موضوع، نظریات و فرضیه

 شود.ها ارائه مینتایج حاصل از آن و هاافتهی

 کندها، نظریات خود را بیان میو نتایج حاصل از آن شدهآوریجمعدر این قسمت، مؤلف با توجه به اطالعات  بحث 3

 کند.می تأکید هاآنگیری و کاربرد نتیجهتازه و مهم بررسی خود و  یهابر جنبهو 

 نشریه  موردنظردر داخل متن بر اساس روش  شدهدادهو ارجاع  فادهمورداستارائه منابع  فهرست منابع 4

 ی کیفی:هاپژوهشگیری در نمونه»های کلیدی آن مربوط به از بخش شدهگزینشدر ادامه یک نمونه مقاله مروری و      

 ی اسالمی ایرانپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهور-است که در نشریه علمی شدهارائه« راهنمایی برای شروع

این نشریه  251تا  238صفحات صفحه از  12و در  1391به چاپ رسیده است. این مقاله در سال دهم، شماره سوم، پاییز 

 چاپ شد. 
.......................................................................................................................................................................................... 

 ی کیفی: راهنمایی برای شروعهاپژوهشگیری در نمونه
 ، مهوش صلصالی، علیرضا خوشدل، محمدعلی سلیمانی، نسیم بهرامیدوستحق اکبرعلیهادی رنجبر، 

 

 چکیده

ست. ا موردبررسی، کسب درک عمیق از پدیده هایافتهتعمیم جایبهرا هدف آن ی کیفی و کمی تفاوت بسیار دارد زیهاپژوهشگیری در نمونه

هش کمی شود. در پژوانجام می موردبررسیدر پژوهش کیفی با هدف دستیابی به بیشترین اطالعات در مورد پدیده  کنندگانمشارکتانتخاب 

ضای جامعه پژوهش( وجود دارد اما در پژوهش کیفی نمونه پژوهش بسیار زیادی بر انتخاب تصادفی )شانس برابر برای انتخاب همه اع تأکید

د به معنای شویا کیفی نیز نامیده می دارهدف، احتمالی غیرگیری نمونه که هدفمندگیری شوند. نمونه، انتخاب یا دعوت میکنندگانمشارکتیا 

گیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا نمونهواحدهای پژوهش  برای کسب دانش یا اطالعات است. این نوع  دارهدفانتخاب 

ی گیری براگیری هدفمند شامل نمونهتعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد. سه نوع عمده نمونه

متوالی هستند. استفاده از روش اشباع داده در گیری گیری موارد خاص یا یگانه و نمونهرسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه، نمونه

 کنندگانمشارکتهای انتخاب شود. در این مقاله سعی شد روشگیری در نظر گرفته میاستاندارد طالیی پایان نمونه عنوانبهی کیفی هاپژوهش

 شباع داده ارائه گردد. در مورد رسیدن به ا گیریتصمیمهای کمی و کیفی معرفی شود و راهکاری برای روش هایتفاوتو 

 های پژوهش، حجم نمونهداده، روش آوریجمعهای انسان، انتخاب نمونه، پژوهش کیفی، پژوهش کمی، اشباع، روشکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

   ست.گیری انهنمو دیگرعبارتبهکنندگان مناسب و قرار دارد، انتخاب مشارکت موردتوجههای کیفی که معموالً در پژوهش مسائلییکی از ... 
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ای ه، کسب درک عمیق از پدیدههایافتهتعمیم جایبههای کمی است زیرا هدف آن های کیفی بسیار متفاوت از پژوهشگیری در پژوهشنمونه

و های سخت توان آن را از طریق روشپژوهش کیفی راهی برای رسیدن به محتوای ذهنی افراد است و نمی ازآنجاکه(. 1) است موردبررسی

  .. های آن نیز بسیار متفاوت هستند.دقیق کمی انجام داد، ابزارها و روش

 

 دو دیدگاه متفاوت در انتخاب واحدهای پژوهش

ربه کند که این پدیده را تجهای خود را با هدف کسب دانش عمیق، متمرکز و با جزئیات زیاد از بین کسانی انتخاب میپژوهش کیفی نمونه... 

 پژوهشگر بگذارند.      اختیاراطالعات زیادی در  توانندکرده و می

 

 شوند؟ کنندگان در پژوهش کیفی انتخاب میچگونه مشارکت

واحدهای پژوهش برای  دارهدفگویند به معنای انتخاب یا کیفی نیز می دارهدف، احتمالی غیرگیری گیری هدفمند که به آن نمونهنمونه... 

  ...بر اساس هدف پژوهش است موردپژوهشگیری شامل انتخاب واحدها یا موردهای این نوع از نمونه (.13) استکسب دانش یا اطالعات 

 

 گیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه نمونه

ای نمونه هرسیدن ب هاآنکه هدف  گیردمیقرار  مورداستفادهگیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه توسط پژوهشگرانی نمونه

وردها های مختلف مها بوده و تا حد امکان به آن نزدیک باشد و یا اینکه به دنبال مقایسه بین گروهتر از نمونهاست که معرف یک گروه وسیع

 زمانی که پژوهشگر به دنبال توصیف یک پدیده باشد... مثالعنوانبهباشند. 

 

 گیری موارد خاص یا یگانه نمونه

، ایمکاشفهگیری که شامل نمونه گیرندمیدر این دسته قرار  روش چهاراست.  موردبررسیاز موضوع  ترمهمگیری خود فرد ونهاین نوع نم ...

  ... سیاسی و روش کل مجموعه ازنظرگیری از موارد مهم گیری از موارد ویژه، نمونهنمونه

 

 گیری متوالی یا متواتر نمونه

(. این موارد شامل 28) باشدیابد تا زمانی که دیگر کافی افزایش می قدرآنیک نمونه ثابت حجم نمونه جای انتخاب به در این روش... 

  ..گیری گلوله برفی هستند.و نمونه طلبانهفرصتگیری گیری نظری،  موارد تأیید و رد کننده، نمونهنمونه

 . اندشدهکمی باهم مقایسه  های کیفی وگیری در پژوهشهای نمونهانواع روش 1شماره  جدول در...

 احتمالی غیرگیری احتمالی و های نمونهمقایسه روش -1 جدول

 مشخصات توضیح نوع گیرینمونه

تعمیم  (ب، یریپذمیتعم (الف یا روشی مشابه  یکشقرعهانتخاب به شیوه  ساده احتمالی

بیشتر در مطالعات ( ج، گراقانون

 ... کمی 

 ها قانونمند نمونهانتخاب تصادفی ولی  منظم

 صورت تصادفی هایی بهها از خوشهانتخاب نمونه ایخوشه

 از همه طبقات مفروض در جامعه  هانمونهگزینش  ایطبقه

غیر 

 احتمالی

رسیدن به 

معرف بودن یا 

 قابلیت مقایسه

  ه، نمونبا حداکثر اختالف، با باالترین قدرت، د مرزیرموا... انتخاب موارد بارز، 

 ...همگون

پذیری یا امکان تعمیم انتقال (الف

 (ب، نتایج به سایر جوامع مشابه

بیشتر در  (ج، گراتعمیم طبیعت
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موارد خاص یا 

 یگانه

درک عمیق  ( هدفد، مطالعات کیفی ... مجموعه کل، سیاسی ازنظرموارد مهم ، موارد ویژه، ایمکاشفه...

از محاسبات  ( معموالًه، از پدیده

رد ، موارد تأیید و نظری :شامل تیکفابهافزایش حجم نمونه تا زمان رسیدن  متوالی یا متواتر ...شوداستفاده نمی

 ، ...گلوله برفی، طلبانهفرصت، کننده

 

 گیریپایان نمونه

در یک پژوهش کیفی تعداد نمونه به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه  خواهیممیگیری ... آشنا شدیم... حال های نمونهتا اینجا با تفاوت روش

 است موردپژوهشجامعه  کلبههدف تعمیم نتایج از یک نمونه معرف  هاآنگیری احتمالی که در های نمونهبرخالف روش... را مشخص کنیم 

ای مداوم بر هقایسای، تحلیل مدر رویکرد تئوری زمینه ..ترین شکل ممکن است.در روش کیفی معیار توصیف یا تبیین یک پدیده به مشروح

آوری بقیه اطالعات که برای هدایت جمع زمانهمآوری، کدگذاری و تحلیل گیرد. در این روش از جمعگیری نظری صورت میمبنای نمونه

باید این  البته (..48) گیردوسیله مقایسه مداوم واقعه به واقعه شکل میشود و تئوری بهها برای توسعه تئوری به وجود آمده، استفاده میداده

یم امعتقد باشیم که به اشباع رسیده باوجوداینکهچون  حقیقت را در نظر گرفت که اشباع بیش از آنکه یک حقیقت باشد یک هدف است.

حتی ه افراد در هر مرحل نگرش تغییراست و  پایانبیبا تغییر نگرش وجود دارد. این فرایندی ....  هاآنامکان تغییر در طبقات و خصوصیات 

برای هر فرایند  ازآنجاکه(. 51) است کار دردر زمان مرور مقاله برای چاپ ممکن است رخ دهد و رسیدن به اشباع تنها یک وقفه موقت 

در آن  کنیم کهمشخص نمود، راهکاری را معرفی می خواندنبایست یک نقطه پایان معین کرد و نحوه رسیدن به این نقطه را برای پژوهشی می

ارائه این راهکار... رسیدن به اشباع عمدتاً یک فرایند ذهنی است... اشباع  باوجودتوان رسیدن به اشباع را مشخص کرد. تر میهای عینیبا معیار

  ..آید.می دست بهها از طریق فرآیند مقایسه مداوم داده

... متن صورتبهمصاحبه  سازیپیادهعالوه بر مرحله اول  ..( دارای هشت مرحله است.2111) همکارانروش پیشنهادی توسط فونتانال و 

مرحله چهارم ... صورت تیمی و جدا ها بهمرحله سوم تحلیل داده... هاورشدن در دادهطبقات اولیه پس از حالت غوطهگیری شکلمرحله دوم 

 مدهآدستبهشود که هر طبقه رسم میرحله ششم یک جدول ... مها یا طبقاتتمگیری شکلو  مرحله پنجم کدگذاری ...های مشترکتمایجاد 

 در پژوهش کنندگانمشارکتها نیز شماره های آن هستند و در ستونردیف عنوانبهدر مراحل قبلی به همراه خصوصیات یا زیر طبقاتش 

مربوط به  که مشخص است از مصاحبه هفتم به بعد جمالتی که طورهمانشود. گام هفتم اشباع هر طبقه مشخص می... است واردشده

گام هشتم این روش بصری کردن رسیدن ... شودخصوصیات این طبقه هستند در حال تکرار بوده و خصوصیت جدیدی به جدول اضافه نمی

  نمونه فرضی است... 2.. جدول به اشباع برای ارائه در گزارش است.

 هادادهجدول فرضی جهت نشان دادن فراوانی خصوصیات یک طبقه در زمان تحلیل  -1 جدول

 . اندداشتهجدول فرضی توزیع فراوانی جمالتی که به یک طبقه اشاره     خصوصیات

تعداد  81 88 81 3 1 3 1 0 4 9 1 8 

 کل

 0      * *  *  * * عدم شناخت عمل جراحی عامل افزایش 

 1    *    * * * * * عوامل روانی 

 4   *     *  *  * اعتقادات مذهبی عامل کاهش ترس 

 3   * *  * *  * * *  ناموفق بودن عمل عامل افزایش ترس 

 4  *    *   *  *  ناتوانی پس از عمل عامل افزایش ترس 

 1  * * *    * * * *  احتمال به هوش نیامدن عامل افزایش ترس 

 0 * *     * * *    احتمال عمل شدن توسط دستیاران جراح عامل افزایش 
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 1    *    *     عامل افزایش ترس  امکان تغییرات ظاهری

 9 *    *    *    سابقه عمل قبلی عامل تشدید ترس 

 4 *  *  * *       سطح تحصیالت باال عامل کاهش ترس 

  1 1 1 1 1 8 1 1 8 8 1 9 جدید در هر مصاحبه   یهاهیانیبمجموع 

های فرضی ترس طبقه ...عمل جراحی آورده شده است. در این شکل های مربوط به تجربه ترس در بیماران تحت( طبقه1) شکلدر      

های تطابقی در مقابل ترس و پیامدهای وجود ترس هستند. در شکل تعداد خصوصیات و کاهنده ترس، مکانیسم دهندهافزایششامل عوامل 

یدن به اشباع نرس دلیل بهها ده است اما مصاحبهعوامل افزاینده و کاهنده ترس در مصاحبه هفتم به اشباع رسی طبقه زیردر مورد  شدهکشف

و پیامدهای وجود ترس در مصاحبه دهم به اشباع رسیده  شدهاشباعهای تطابقی در مصاحبه هشتم ها ادامه یافته و طبقه مکانیسمسایر طبقه

 (.  52) است گرفتهانجاماست. توجه داشته باشید که دو مصاحبه در ادامه برای تأیید رسیدن به اشباع 

 
 نمای شماتیک رسیدن به اشباع طبقات فرضی -8 شکل

  گیرینتیجه

ید. این به دست آ موردبررسیگیرد که بیشترین اطالعات در مورد پدیده انجام می شکلی بههای کیفی کنندگان در پژوهشانتخاب مشارکت

م نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص و ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا تعمی دنبال بهگیری نوع از نمونه

 د. با توجه به هدف بهترین را انتخاب نمای ددر پژوهش کیفی متنوع است و پژوهشگر بای کنندگانمشارکتدارد. روش انتخاب  فردمنحصربه

در مورد پایان آن و چگونگی گزارش نحوه این  ریگیتصمیمی کیفی هاپژوهشدر  کنندگانمشارکتی اساسی در انتخاب هاچالشیکی از 

وجود دارد که  نظراتفاقاست. هرچند بسیاری از پژوهشگران کیفی معتقد به ذهنی بودن فرآیند رسیدن به اشباع هستند اما این  گیریتصمیم

 نجر به افزوده شدن یا تغییر در تئوری یا نگرش بهکه انجام مصاحبه یا مشاهدات بیشتر م اندرسیدهها به اشباع توان ادعا کرد که دادهزمانی می

 شود. وجود آمده نمی

های کمی و کیفی راهکاری برای نحوه روش هایتفاوتو  کنندگانمشارکتهای انتخاب در این مقاله سعی شد تا پس از معرفی روش

نویسندگان این مقاله نیز بر ذهنی بودن فرایند رسیدن به  تأکیدبرای رسیدن به اشباع داده و نحوه گزارش آن ارائه گردد. هرچند  گیریتصمیم

 مفید باشد.  کارتازهتواند برای پژوهشگران کیفی و بخصوص افراد اشباع است، اما این روش نیز می
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-های پیشین با هدف امکان قضاوت و بهرههای پژوهشاین نوع مقاالت به نقد یافتهانتقادی:  -علمی. مقاله 9-4-1-9

نطقی دارد های مشود. زبان نگارش این مقاالت رویکردی تخصصی و منطبق بر سازهبرداری بیشتر خوانندگان نوشته می

 و خألهاهای شاخص، برای نقد معرفی و در ادامه به ویژگی« ژوهشیمقاله، کتاب یا پ»ها اغلب در ابتدا که در اغلب آن

ها با رویکردی تبیینی پرداخته خواهد شد. چنین مقاالتی در ایران اغلب در مجالت مخصوص نقد و نواقص احتمالی آن

 ستها انقدنامه ویژهها و بهشوند. همچنین در سطح جهانی مقاالت انتقادی بخش مهمی از انواع نشریهبررسی منتشر می

درباره  یپژوهشهای ها و گزارشکتاب بامطالعه زمانهمی دانشجویان دوره دکتری برخ.  (1397زاده، )قربانی و حسن

ای هتوانند این منابع را با شاخص و استداللرسند که میبه سطحی میدر فرایندی تدریجی خود  موردمطالعهموضوع 

مقاله انتقادی باشد. بسیاری از  بنامتواند نگارش نوعی از مقاله نوع تالش می قرار دهند. حاصل این موردنقدمحکم 

قد ننشریات التین معتبر برای این نوع مقاالت ارزش بسیار باالیی برخوردار هستند. پذیرش این نوع مقاالت در نشریات 

-هب 26-3به شرح جدول ز الگویی توان امیبرای نوشتن مقاله انتقادی ها از شانس بیشتری برخوردار است. و همایش

 . نقد کتاب استفاده کردمنظور 
 بر نقد کتاب تأکیدبا  مقاله انتقادیالگوی نگارش . 11-9جدول 

 توضیح مراحل دیفر

 لذا و باشد نخوانده را کتاب دارد احتمال نقد خوانندهای از کتاب و نویسندگان یا پدیدآورندگان است. شامل خالصه مقدمه 1

و  اهکوت، مختصر بایدآورد. خالصه کتاب  وجود بهبرای مخاطب  کلی درک که شود معرفی ینحو به دبای کتاب

 ای مهمهبر اعتبار، سوابق و دیگر ویژگی تأکیدمعرفی نویسنده با . باشدآن  مهم محورهای و طرح اصلی، ایدهمعرف 

شخصات کتاب بر اساس ناشر، قیمت و ... اشاره در مواردی در ابتدا یا انتهای کتاب به شناسنامه یا م. او اهمیت دارد

  شود. می

ارزیابی  2

 کتاب

کتاب باشد. و با توجه به اهمیت هر « صوری، ساختاری یا محتوایی»تواند در شکل کلی درباره محورهای ارزیابی می

توان از دهید. میمیئه در این بخش نظرتان را درباره کتاب ارا. قرارداد موردبحثها را توان با جزئیات آنمحور می

شته د دانویسنده قصتوان تشریح کرد که . برای نمونه میدراستفاده ک شدهارائههای برای حمایت از استدالل هاقولنقل

تا چه حد در الب کتاب توان بحث کرد که مطو تا چه حد در این کار موفق بوده است. می انتقال دهدچه چیزی را 

نوشتار بک سی مشابه مقایسه کرد و حتی هاکتاب را با سایر کتابتوان فتار مؤثر است. میتغییر شناخت، نگرش یا ر

 آن را تحلیل نمود.  یسینوروانو 

ظر و نهای سردبیر، سردبیر مهمان، نویسندگان صاحبصورت یادداشتاغلب بهپیشنهادی:  -مقاله علمی. 9-4-1-4    

د. در تواند تخصصی یا عمومی باشمقاالت بسته به توان نگارش نویسنده آن میگونه زبان اینشوند. مشابه آن منتشر می

هایی مطرح شوند که بتواند برای جامعه علمی و خوانندگان نشریه بسترهای پژوهشی و اندیشه را این مقاالت باید ایده

 نوع مقاالت اغلب خالصه و کوتاه و به شکل متن هستند.  فراهم آورد. این
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رسانی به عموم مردم های یک یا چند پژوهش اصیل برای اطالعیافتهمقاله در این نوع : عمومی -علمیقاله م. 9-4-1-0

مندسازی عموم مردم به علم و ایجاد عالقه شوند. هدف این مقاالتتبیین می« کودکان، نوجوانان و بزرگساالن» ازجمله

بسیار ساده و بسته به قدرت خوانایی و فهم مخاطب، ترکیبی از ارتباط بین آنان و دانشمندان است. زبان این نوع مقاالت 

ا هدر این مقاالت باید برای خوانندگان جذابیت داشته باشد و موجب گرایش آن شدهارائههای متن و تصویر است. یافته

-وابؤال و جهای جالب و حتی سهای جذاب، تصویرسازیهای علمی شود. مطالب باید در قالب روایتبه پیگیری یافته

 .  (1397زاده، )قربانی و حسن شودهای دقیق باشد. چنین مقاالتی بیشتر در نشریات عمومی و غیرعلمی منتشر می

نگارش این نوع مقاالت از بودن آن است.  فهمعامهو خبری  ،بر ایجاز تأکیدوجه تمایز اصلی آن با دیگر مقاالت،      

خصصی به معرفی بیشتر پژوهشگر در رشته ت دتواندگان گسترده و غیرمتخصص آن، میرساله با توجه به خوانننامه و پایان

ای وسیع کمک کند. اگر مقاله با توجه به نیازهای بازار و رویکردی بازاریابانه نوشته شود، خود و حتی شهرت او در گستره

می یا عموبرای نگارش یک مقاله د. محصول پژوهشگر و خود او باش بازاریابیتواند فرصتی برای این نوع مقاالت می

پژوهشگر باید با زبانی ساده و حجمی ای وجود ندارد. هیچ دستورالعمل محدودکننده «رسالهنامه و پایان»از مطبوعاتی 

. رآورددبرای عموم به نگارش  فهمقابلکوتاه )حداکثر در یک صفحه( دستاورد پژوهشی خود را با شکلی جذاب و زبانی 

 کنندهبجلقرار داد. عنوان یا تیتر باید کوتاه جذاب و  موردتوجهرا « عنوان، لید و متن»توان سه بخش ظور میبرای این من

نظرات باشد. لید در حد یک جمله یا پاراگراف کوتاه باید به نحوی مخاطب را با ابعاد تازه و جدید و مهم بودن موضوع 

های ساده به کمک . در متن باید با استداللی در ادامه مشتاق نمایدتکمیل نبال کردن اطالعاترا برای داو و آشنا کند 

وع را موض «رساله نامه یاپایان پژوهشیهای ، مَثَل، حکایت، شعر، توصیف و تلفیق روشقولنقلجمالت ساده خبری، »

 برای خواننده باز کرد. 

استفاده کرد. این تک صفحه به هم  Fact Sheetرگ یا بجای مقاله مطبوعاتی از گزارهتوان بهدر دانشگاه پیام نور می     

 ردازد. پمی مانند پوسترهای محوربندی یا طراحی صورتبهترین دستاوردهای مهم یا جذاب رساله در یک صفحه ارائه مهم

 دهایها و رویکرها در نشریات علمی مبتنی بر دستورالعملاغلب داوری. مالحظاتی در داوری مقاالت علمی: 9-4-1-1

، «ساده»، «شفاف»، «نشانگر محتوا»اصلی هر نشریه علمی است. در نخستین گام عنوان بسیار مهم است. عنوان مقاله باید 

شود اما عنوانی که بتواند در نگاه اول با باشد. هر چند عنوان طوالنی موجب رد شدن مقاله نمی «جذاب»و  «خالصه»

یت باشد، اثر مثبتی روی ذهن داور خواهد داشت. ترتیب اسامی نویسندگان و خواننده ارتباط برقرار کند و دارای جذاب

می که با اسا «یا رساله نامهپایان»گیرد. در هر مقاله مستخرج از ها در برخی نشریات مورد توجه قرار میسهم مشارکت آن

ر مکاتبات یا نویسنده مسئول انتخاب داعنوان عهدهشود؛ یک نویسنده باید بهاساتید راهنما، مشاور و دانشجو ارسال می

شود. برخی نشریات روی این امر تأکید دارند که برای روند داوری، این نقش باید بر عهده استاد قرار گیرد. داوران اغلب 

ت ظری و ادبیامبانی ن پشتیبانیبا مسئله بیان »و  «متغیرها» ،«مفاهیم»خوبی دهند که بههایی نظر مثبت نشان میبه مقدمه

ناسبت نیز به همین نحو باید از م «شناسیروش»ختم کند.  «پژوهشگر پرسش کلی»را ارائه کند و در انتها آن را با « پیشینه
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و  بحث» ادامه درنیز باید گویا و به شکل مناسب باشد.  «ها و نتایجیافته»نحوه ارائه و منطق الزم برخوردار باشد. 

. کسانی که ستاگیری مستدل و کاربردی رسیده به نتیجهموارد قبلی از د که نویسنده داور را متقاعد کنباید  «گیرینتیجه

اند که داوران اغلب با رد مقاله یا ارائه در تالش برای انتشار مقاله در نشریات معتبر هستند، این تجربه را بارها داشته

دانشجویان باید خود را آماده کنند که در  دهند. پژوهشگران واصالحات کلی و جزئی نسبت به مقاالت واکنش نشان می

یگر به د ، مقاله را«پاسخ منفی»دریافت ها ناامید نشوند و با پیگیری و ارسال مقاالت در هر مرحله ن پاسخیابا مواجهه 

 باشند.  به دنبال اصالح و بهبود کار و تالش برای متقاعد کردن داورانارسال کنند و در هر مرحله نشریات 

      

 هامایشرساله در هنامه یا پایان. انتشار نتایج 9-4-9

خنرانی س» قالبها در برای تکمیل نمره مربوط به دستاوردهای پژوهشی از انتشار نتایج در همایش ندتوانمیان دانشجوی

  . فراخوان مقاله دارند 27-3جدول  هایشکلیکی از ها به همایشمند شود. بهره« یا پوستر
 ها در همایشفراخوان مقاله برای شرکت های واع شکل. ان13-9جدول 

 توضیح انواع دیفر

 هاترین یافتهشناسی و مهمکلمه و شامل هدف، روش 311حداکثر در  1چکیده 1

 ای از مقاله کامل با یک جدول مهم کلمه و خالصه 1511تا  2چکیده بلند 2

 ک مقاله پژوهشی در نحوه نگارش ی شدهارائهبا جزییات  3مقاله کامل 3

سخنرانی، پوستر یا چاپ در »های پذیرش و انجام داوری با پاسخمقاالت پس از اعالم وصول در دبیرخانه همایش      

مقاله برای همایش خود  نگارشها راهنمای مواجه خواهند شد. اغلب همایش «عدم پذیرش»و یا « کتاب مجموعه مقاالت

 . کنندداوری می 28-3جدول  شرحبه قاالت را در الگویی کنند. اغلب داوران مرا اعالم می

 های ارسالی به همایشهای داوری چکیده. شاخص11-9جدول 

 نمره جزئیات محورها دیفر

 25تا   تازگی، اهمیت و ضرورت موضوع مقدمه 1

روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار استاندارد، تناسب   شناسیروش 2

 تحلیل اطالعات و روش آماری آوری و روش جمع

 25تا 

، بحث و یافته 3

 گیری نتیجه

استفاده از آخرین دستاوردهای با ، بحث یافته ارائه خالصه

 گیری دقیق ارائه نتیجه معتبر و

 31تا 

 21تا  انشاء شایستهبا و نتیجه  پژوهشتجانس عنوان، هدف، روش  نگارش آکادمیک 4

  جمع کل 

                                                           
1.Abstract 

2.Long abstract 

3.Full paper 
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 «111تا  81بین »کل امتیازات و جمع کل امتیازات، به این شکل خواهد بود که اگر جمع داور نهایی یارزیاباغلب با    

باشد  «61تا  41بین »و اگر  پوسترباشد به شکل ارائه «  81تا  61بین »، اگر سخنرانیباشد، مقاله با ارائه به شکل 

 خواهد بود.  مقاله رد مثابهبه «41بین صفر تا » پذیرفته خواهد شد. جمع کل امتیاز همایش کتاب در چاپ صورتبه

 تریمحدودشدهباید در یک صفحه پوستر مانند با ابعاد مشخص و عناوین  مورداشارههای بخشدر صورت پذیرش      

قرار گیرد. معموالً  آمدهدستبهشوند تا خواننده پوستر با خواندن آن در جریان فعالیت پژوهشی شما و نتایج  ارائه

شوند. اما باید به این نکته اشاره عرض تهیه می مترسانتی 51ارتفاع و  مترسانتی 71در ابعاد  هاهمایشوسترها برای پ

 تواند متغیر باشد. های مختلف میشود که اندازه پوستر در همایش

نمودار، شکل و  جدول،»از  شودبهتر است که در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری و در عوض سعی      

مطالب  حالدرعینهای بصری و . این اقدام و توجه به جاذبهکردهای متنوع استفاده مناسب همراه با رنگ «تصویر

 تر مطالب آن را درک کند. کند تا جذب پوستر شده و سریعو درک سریع، به خواننده کمک می فهمقابل

باشد، بهتر است که از  نشدهاعالم، اما اگر دشومیهمایش اعالم  انبرگزارکنندگمعموالً جنس پوسترها نیز، توسط       

آن را بر روی یک  WORDپس از تهیه پوستر در محیط باید باالی پوستر استفاده کنید. شما  باکیفیتکاغذهای مناسب و 

و مخصوص  فیتباکیهای مناسب برای چاپ یا پرینت رنگی بر روی صفحات دیسک به مراکز یا دفاتر فنی با دستگاه

انع فاده شود تا ماستپرینت طولی باشد و پس از چاپ آن از پوشش لمینت  صورتبهپوستر ببرید. بهتر است که پوستر 

ادامه  شود. درپوشش لمینت از جنس پالستیک شفاف است که پوستر در داخل آن پرس میاحتمالی باشد. از آسیب 

 . کنیدمیده مشاه 4-3در شکل  WORDتهیه کردن در محیط  شکل و چارچوب کلی و محتوای یک پوستر را برای

دکنندگان شود. چون بازدیبه یاد داشته باشید که یک پوستر خوب از متن و اشکال و نمودارهای بیشتر تشکیل می توجه:

 .دیابنمیوقت کافی برای خواندن تمام مطالب پوستر را ندارند و با نمودارها و اشکال و جداول ارتباط بهتری 
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 . چارچوب و محتوای کلی یک پوستر برای همایش4-9 شکل

 

 رساله در کتابنامه یا پایان. انتشار نتایج 9-4-4

نامه یا ایانپدانش موجود، کننده مهم تکمیلهای یافته ادبیات پیشینه و ،مبانی نظریبرخورداری از با توانند میدانشجویان 

فکر  غلطهبرساله متفاوت است و برخی نامه یا پایاناختار کتاب با ساختار تبدیل کنند. سرساله خود را به یک کتاب 

-تهها در یک دسکتاب توان در قالب یک کتاب منتشر کرد.رساله را مینامه یا پایانکنند که همان محتوا یا چارچوب می

-کتاب. دباشنآموزشی از نوع کتب دانشگاهی اغلب بدیهی است که هستند و « غیرآموزشی» یا و «موزشیآ»یا بندی کلی 

  ی الگوی خاصی برای نشر کتاب دارد. انتشاراتهر شوند. می یآموزشکمکهای آموزشی شامل منابع درسی و 

« تنفصل و بخش( و پس از ممتن )پیش از متن، »آن یعنی به سه بخش اصلی باید ش یک کتاب آموزشی، گاربرای ن     

راهنمای »یک کتاب آموزشی بر اساس ساختار  29-3جدول در توجه داشت. ها این بخشاز یک جزئیات هر عالوه به

 است.  شدهیمعرف «نگارش کتاب در دانشگاه پیام نور
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 دانشگاه پیام نورآموزشی در کتاب  ساختار. 13-9جدول 

 توضیح واحدهای فرعی واحد اصلی دیفر

 ( صفحه فردکتاب )اولین صفحه  الف( صفحه عنوان پیش از متن 1

 در پشت صفحه عنوان )صفحه زوج( شناسنامه() یحقوقصفحه  ب(

 بعد از صفحه حقوقی )صفحه فرد( ناشر شگفتاریپ ج(

 صفحه  3/1فرد و  از صفحه فهرست د(

 صفحه 3/1فرد و  از صفحه مؤلف و مترجم پیشگفتار ه(

فصل و متن ) 2

 بخش(

 داشته باشددو فصل  کمدستهر بخش باید   یبندبخشالف( 

 شمارنده فصل عدد است   یبندفصل ب(

جزو متن اثر نیست اما به درک بهتر کمک  لزوماًتوضیحاتی که  الف( پیوست پس از متن 3

 . کندیم

 جامع مبتنی بر مطالب فصل و همسو با هدف کلی اثر یهاپرسش خودآزمایی نهایی ب(

  قبلی یهاپرسشپاسخ  هاییخودآزماپاسخ  ج(

 در متن  کاررفتهبهاصطالحات انگلیسی  نامهواژه د(

 بازخوردها از کتاب  یآورجمعبرای  نظرخواهی  ( برگهه

ها وجود دارند و برخی اختیاری است. صفحه عنوان و برخی از جزئیات هر واحد اصلی اجباری و در تمامی کتاب     

در پشت صفحه عنوان )صفحه زوج( و شامل دو بخش  اسنامهشنیا صفحه حقوقی صفحه حقوقی بسیار مهم هستند. 

این موارد اغلب توسط خود ناشر و در قالب الگوی انتشارات مشخصات کتابخانه ملی و مشخصات عمومی کتاب است. 

مناسب برای کتاب خیلی مهم است. زیرا بسیاری از افراد بعد از عنوان کتاب، مطالب یک فهرست  ارائهشود. تنظیم می

رجمه شود تا هدف از تألیف یا تتالش میکتاب کنند تا با محتوای آن آشنا شوند. در پیشگفتار رست آن را مطالعه میفه

شروع واحد اصلی متن با شروع فصل شود. مطرح و راهنمای مطالعه کتاب کتاب و کلیاتی درباره چگونگی محتوای آن 

ی هدف کلی و اهداف یادگیری آن باشد. در انتهای هر فصل شروع هر فصل باید با معرفیک یا بخش اول خواهد بود. 

ننده ثری در ارتباط خواؤثر متن، نقش مؤبندی مبندی و بخشفصلای از فصل و خودآزمایی ارائه شود. نیز باید خالصه

ست ا اصلیدر متن برای ارائه  یغیرضرور یاتئجزو شامل از واحدهای پس از متن  پیوستبا کتاب و محتوای آن دارد. 

جود داشته ها ونامه خودآزماییپاسخدر انتهای کتاب باید شود. میبرای درک بیشتر خواننده منتقل نتهای کتاب و ه ابکه 

-شبخ زا منابعیا فهرست  نامهکتابشود. نامه هم استفاده میها حسب ضرورت در انتها از واژهباشد. در برخی از کتاب

 هنمایشود. ها از نمایه هم استفاده میدر برخی کتابمواردی انتهای فصول است.  های کلیدی و در انتهای کتاب  و در

شوند. هدف از تنظیم نمایه این است که الفبایی تنظیم می بیبه ترتکه است ها و امثال آن ها، مفهومصورتی از نام

 در متن دسترسی یابد.  موردنظرمخاطب با کلیدواژه بتواند به مطلب 
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 نامه یا رساله پایاناز نتایج  اختراع و حق اختراع یا پتنت ثبت. 9-4-0 

 ابتکار اع،اختر ثبت به مربوط مختلف مسائل از باید عالی آموزش مراکز و هادانشگاه التحصیالنفارغ و دانشجویان امروزه

 اختراعی و ایده اشتند صورت در تا ببینند باید هاییآموزش و باشند داشته اطالع فکری مالکیت به مربوط موضوعات و

 (.1385 فالحی و آبادی تاج) یابند دست موردنظر وکارکسب به آن طریق از بتوانند

 لیمشک حلراه»یا « خاص ایفرآورده یا فرآیند» بار اولین برایدر آن  کهپژوهشی باشد  نتیجهتواند می 1«اختراع»       

 راعاتاخت ثبت اداره به، با ارائه مخترعبرآمده از ذهن  ایدهیا  «راعاخت» .دشوارائه می «صنعت یا فناوری فن، حرفه، دریک

به  «حق اختراع»برخورداری از یا  «پتنت» .خواهد شد تبدیل« حق اختراع»یا برخوردار از  2«پتنت» و در صورت تأیید به

ز امتیاز ا مخترع «یا پتنت شدهثبت اختراع حق»است. در صورت برخورداری از  شدهثبت اختراعمعنای حمایت قانونی از 

از  توانمی حق اینا بشود. می اربرخورد« قانون در مقرر رعایت تکالیف به مشروط و موقت انحصاری،» مالکیت

 «اختراع» یک طورکلیبه .داستفاده کر« برداریبهره مجوز اعطای و فروش برای عرضه انتقال، فروش، استعمال،»امتیازات 

 باشد. داشته  31-3هایی به شرح جدول ویژگی باید« پتنت»حق اختراع یا  و برخورداری از ثبت برای
 های الزم یک اختراع برای ثبت در ایرانویژگی. 91-9جدول 

 توضیح هاویژگی دیفر

 (لیعم استفاده یا شفاهی ،کتبیطور به جهانیچ جای ه درگزارش نشدن ) قبلی صنعت یا فن در آن نبودن جدید 1

 افراد ماهر و فنی آن حوزه گان دارند براینبودن  شدهشناختهبدیهی و  تکاریابگام  2

 خدمات و ماهیگیری کشاورزی، دستی،صنایع ازجمله صنعت از ایرشته دریا ساخت  استفادهقابل کاربرد صنعتی 3

 با شرایط قانونی کشور در تضاد نبودن  شرایط قانونی 4

 http://ipm.ssaa.ir آدرس طریق ازباید  اختراع ثبت متقاضیان است و الکترونیکی طریق از اختراع اظهارنامه تسلیم      

  .ندکنو پیگیری  اختراع اداره تسلیم 31-3به شرح جدول در مراحلی  را خود اظهارنامه
 . مراحل ثبت اختراع 98-9جدول 

 مراحل   ردیف

 http://ipm.ssaa.irتکمیل اظهارنامه در سامانه  1

 اظهارنامه ثبت از پس  کوتاه مپیا دریافت 2

 مقدماتی بررسی 3

  ضمایم و مدارک تکمیل یا اصالحبرای  هروز 31وجود مهلت  در صورت ناقص بودن مدارک متقاضی 4

 و مبلغ الزم برای صدور  صالحذی مرجعاختراع توسط  تأیید درصورتنامه اختراع گواهی اعطایاعالمیه  رؤیتامکان  5

   آگهی صدور اقداماتدر سامانه و پیگیری  پرداختو ارسال تصویر سند  هزینهبرای پرداخت  هروز 31مهلت  6

افشا  هاگاهنمایشو در  مقاله ،کتاب قالب در کتبی صورتبه را آن ثبت و اظهارنامه تسلیم از قبل مخترع کهدرصورتی     

 در متقاضی. اگر است کرده اقدام مالکیت میعمو قلمرو حوزه به اختراع این واردکردن و سازیعمومی درجهتکند؛ 

                                                           
1.  Invention 

2.  Patent 
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     او از دست خواهد رفت. اختراع حق ،دکننرا تسلیم  اختراع اظهارنامه( موضوع افشا، از پس ماه 6) ارفاقی مهلت

و به  32-3در محورهایی به شرح جدول  http://ipm.ssaa.irموجود در نشانی  مخصوص فرم در اختراع ثبت ظهارنامها

 از نسخه 2 باید اختراع ثبت گواهینامه دریافت برای مراجعه و مراحل تماما از بعد مخترع .شودکمیل میتی زبان فارس

 کارشناس. تحویل دهد اختراع ثبت ادارهبه  راآن  صفحات همهمضای اپس از  وبگیرد  پرینت را اختراعثبت  مدارک

 .دهدمی عمختر به را نسخه یک و کندمی ایگانیب اختراع ثبت گواهینامه تصویر همراه با را نسخه یک اختراع ثبت اداره
 . محتوای اظهارنامه ثبت اختراع 91-9جدول 

 محتوا ردیف

 ... و ثبت شماره ،محل فعالیت، نوع نام، حقوقی شخص متقاضی درصورت و نشانی و...( ملی، شماره ،مشخصات )نام 1

 وجود درصورت متقاضی قانونی نماینده مشخصات 2

 (بهتر مثل کلماتیکلمه و نداشتن  11تا  3، بین ادعایی اختراع کنندهمشخص) اختراع انعنو 3

 تقدم حق درخواست درصورت خارج، در اختراع نامهگواهی یا اظهارنامه شماره و محل تاریخ، 4

 اختراع بودن تکمیلی درصورت اصلی اظهارنامه به مربوط اطالعات 5

 هانقشه و اختراع توصیف صهخال ادعا، توصیف، صفحات تعداد 6

 اختراعات المللیبین بندیطبقه براساس اختراع طبقه تعیین 7

 لقتع او به منحصراً شدهثبت اختراع حقوق و اوست ذهنی و فکری تالش حاصل اختراع که است شخصی مخترع     

 به ار اختراع قبیل این از قراردادهایی یا و معین کار یا استخدام قرارداد طبق بر مخترعین مواقع از بسیاری در اما دارد

 یا ارفرماک به متعلق آن مادی حقوق از قسمتی یا تمام مابینفی قرارداد طبق بر و دهندمی انجام کارفرما سفارش و دستور

 ایدب وی نام و است محفوظ وی( معنوی حقوق) مخترع نام ولیکن است کرده استخدام را وی که است شرکتی و بنگاه

ام تعهد دانشجو با نو فرم اصالت  بر بنارساله نامه و پایاناختراع مربوط به  هرگونهدر این راستا شود.  ذکر اختراع در

 خواهد بود. مربوطه دانشگاه 

  است.   5-3در شکل  شدهارائهدر ایران به شرح نمودار « ثبت اختراع»مراحل انجام کار      
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 ختراع در ایران. نمودار مراحل ثبت ا0-9شکل 

از مدارک شناسایی )حقیقی یا حقوقی( اسکن تهیه کرد و متون  باید قبل از ورود به سایت و ثبت اطالعات الزم     

 .نمودرا برای ضمیمه آماده  «هانقشه»و  «خالصه توصیف اختراع»، «ادعاهای اختراع»، «توصیف اختراع» ازجملهاختراع 

های صنعتی و عالئم تجاری مصوب نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحآئین 11ماده بر اساس  توصیف اختراع:

 . توجه داشت 33-3به شرح جدول به مالحظاتی  باید تنظیم توصیف اختراعبرای  1386
 مالحظات توصیف اختراع. 99-9جدول 

 توضیح مالحظات دیفر

 اظهارنامه در مندرج عنوان همانبا  اختراع توصیفابتدای  در هکلم 11 تا 3با ترجیح  اختراع عنوانطرح  دارای نکته نوآورانه 1

  «جدید» و «نوین»، «بهتر»و همچنین عنوان التین و پرهیز از کلماتی چون  اختراع

 یوتکنولوژی،ب فیزیک، ها،سالح برق، متالوژی، شیمی، الکترونیک، مکانیک،» ماننداختراع  فنی زمینهاشاره  1اختراع فنی زمینه 2

 امثال آن و کشاورزی اطالعات فناوری آلی، شیمی زیستی، مواد

 آن اهدافهمراه با  اختراعدر قالب نوآوری و ادعای  آن حلراهارائه ، شدهدهید فنی مشکل اشاره به حلراه و فنی مشکل 3

                                                           
1.  Bakground of Art or Filed of  The Invention 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

87 

 دانش وضعیت شرح 4

 پیشین فنی

 بودن یدجد درکبرای  وجودم یاهادعاو  اختراع با مرتبط هایپیشرفت سابقه و پیشین فنی دانش ارائه

و سایت  ایراندر  اسالمی جمهوری رسمی روزنامه ایتمانند س« مربوط هایسایت»با جستجوی  اختراع

http://www.google.com/patents الملل  در سطح بین 

 اختراعو استفاده از  ساختدرباره قابلیت  مؤثر و کافی شرح  حلقابلیت اجرائی راه 5

ادعای که  تأکید داردنامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در خصوص ادعای اختراع آیین 12و  11ماده : اعادعای اختر

کند. هر اختراع را مشخص های فنی حمایت در چارچوب مشخصهمورد درخواست برای  اختراع باید عناصر اختراع

 . باشند 34-3ی به شرح جدول و دارای شرایط خالصه ،ادعاها باید صریحاین تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. می
 اختراع الحظات ادعای . م94-9جدول 

 مالحظات ردیف

 تعدد صورت در هاآن ترتیبی گذاریشماره و اختراع ماهیت به توجه با هاآن تعداد بودن معقول 1

 ا استدالل مناسب ی باثبات توصیفبرخورداری از  ونبودن  اختراع توصیف در افشاشده اطالعات ازفراتر  2

 مثبت جمالت از استفاده با حمایت قابل فنی هایویژگیبیان  3

 « مدهآ توصیف در که طورهمان» مانند عباراتیو پرهیز از  اجتنابغیرقابل موارد در جزها یا توصیف، پرهیز از ارجاع به نقشه 4

 پس از ادعا پرانتز در آن عالمت و نقشه هصفح شماره، ارائه ادعا فهم برایضرورت ارجاع به نقشه  صورت در 5

  اختراع مزایای و اجرا شیوه برنبودن  مشتمل 6

ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده، فرآیند، فرآیند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآورده      

 باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.

بر نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در خصوص خالصه توصیف اختراع آیین 14و  13ماده : ه توصیف اختراعخالص

ع دارد تا در جستجوی سوابق اختراتأکید اختراع حوزه مستقیم زمینه فنی صورت تعیین بهخالصه توصیف اختراع 

 مورد توجه قرار گیرد.  35-3به شرح جدول  ینکاتباید اختراع توصیف قرار گیرد. در خالصه  مورداستفادهادعایی 
  الحظات نگارش خالصه توصیف اختراع. م90-9جدول 

 مالحظات ردیف

 کلمه 211 تا 71 بر مشتمل و اختراع عنوان باشروع  1

 «اختراع اصلی کاربردهای یا کاربردو  حلراه فنی، مشکل»بیان اجمالی  2

 اختراع هایویژگیبرای بیان  ریاضی معادالت یا شیمیایی هایفرمول ارائه لزوم صورت در 3

 قسمت هر خالصه از پس های ارجاع دهنده به هر نقشه، ارائه نشانهاختراع توضیح برای نیاز ارجاع به نقشه صورت در 4

 اتواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعرود و نمیخالصه توصیف فقط برای بیان اطالعات اختراع به کار می     

 باشد.

چنانچه تأکید دارد که های اختراع نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در خصوص نقشهآیین 15ماده  : های اختراعنقشه

به مالحظاتی به شرح جدول ها باید در ترسیم آن ؛ها، نمودارها و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشندنقشه

 توجه داشت.  3-36
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  های اختراعظات نقشهالح. م91-9جدول 

 مالحظات ردیف

 فنی ابزارهایبا  ترجیحاً و رنگی غیر و مشکی یکدست و پررنگ خطوط با ،A4 قطع در و بادوام کاغذ صفحه روی یک در 1

 . باشد مترسانتی 1 پایین از و 5/2 راست از ،5/1 چپ از ،5/2 باال از ترتیب به اوراق حاشیه حداکثر .شودرسم  کشینقشه

 . شود میسر آن تصویربرداری یا تکثیر امکان که باشد نحوی به هانقشه شفافیت و وضوح 2

 (اختراع فهم برای)مگر در ضرورت برجسته کردن  مقیاس دارای نمودار یا نقشه عناصر تمامیکسان بودن  3

 . گیرد قرار صفحه در عمودی صورتبه تاحدامکان 4

 .باشند خوانا و شده ذکر شنرو طوربه هانشانه و حروف اعداد، 5

 .داد ارجاع هاآن به بتوان توصیف در که باشد هایینشانه شامل 6

 . باشد صفحات کل از صفحه آن شماره دهندهنشان ترجیحاً و شده گذاریشماره ترتیببه باید صفحات 7

 (. هانمودار و جداول مورد در مگر) باشد داشته وجود هانقشه روی نباید توضیحی هیچ 8

-نآ از بخشی حذف بدون باید صفحات کل باشد، صفحه یک از بیش در جداول و نمودارها ها،نقشه از هریک کهدرصورتی 9

 .دساز روشن یکدیگر با را هاقسمت تمامیت و ارتباط کهنحویبه باشد صفحات شماره از مستقل هایینشانه شامل ها،

 ثبت گزینه انتخاب»، «سایت به ورود»درخواست شامل مراحلی به شرح  بتث نحوهپس از آماده شدن مدارک الزم،     

 بازبینی»، «ضمایم افزودن»، «اطالعات ثبت»، «درخواست متن تکمیل»، «درخواست موضوع انتخاب»، «درخواست انواع

است را از کادر گزینه ثبت انواع درخو iripo.ssaa.ir با مراجعه به آدرس است.« مکانیزه شماره دریافت»و « اطالعات

 انتخاب کنید.  6-3خدمات الکترونیک در پایین صفحه یا منوی سمت چپ صفحه اصلی سایت به شرح شکل 

 
 کشور قوه قضاییه اسنادثبتمرکز مالکیت معنوی سازمان  رسانیاطالع سامانه. آدرس 1-9شکل 
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 شود.ایجاد می 7-3امه و رمز شخصی به شکل شماره اظهارن واردکردن ای برایبا انتخاب گزینه مورداشاره صفحه     

 
 . کادر ورود شماره اظهارنامه و رمز3-9شکل 

، همچنین در صفحه آخر نسخه چاپی خواهد شدشماره اظهارنامه در هنگام ثبت اظهارنامه برای شما پیامک      

یق تلفن همراهی که در . در صورت عدم دریافت رمز شخصی، برای دریافت آن، از طرهستاظهارنامه نیز موجود 

صفحه  در .کنید، پیامک 211212در ابتدای آن، به شماره  1، شماره اظهارنامه را به همراه عدد دیانمودهاظهارنامه ثبت 

 .شود را چکدرخواست و عنوان پرونده  کنندهارائهابتدا اطالعاتی مانند،  8-3به شکل  بازشده

 
 . صفحه فرم درخواست 1-9شکل 

انند مدر قسمت باالی فرم  رهگیریکد شود تا کلیک « ادامه ثبت»تکمیل اطالعات این فرم بر روی دکمه  ازبعد       

مراحل ثبت درخواست »گر ماوس را بر روی عبارت اشاره رهگیریکد  تیرؤنمایش داده شود. جهت  9-3شکل 

ری دیگ زمان درادامه ثبت درخواست  تمایل به کهیدرصورتید. کنرا یادداشت  رهگیریو کد  اریدنگهد« توسط کاربر
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توان از . جهت ادامه مراحل میکنیدتوانید کد رهگیری را یادداشت و ادامه مراحل را بعداً تکمیل می ،دارید

 .کردتا قبل از دریافت شماره مکانیزه، )در صفحه اصلی سایت( اقدام  ویرایش انواع درخواست گزینه

 
 رهگیری. صفحه دریافت کد 9-3

، نیاز به ارسال مدارک داشته باشد مرحله بارگذاری ضمایم مشاهده شدهانتخابموضوع درخواست  کهیدرصورت     

جهت پیوست نمودن مدارک ابتدا بارگذاری ضمایم را  شود.شود. در این صورت مراحل ثبت درخواست مشخص میمی

لیک جه مدرک انتخاب و گزینه انتخاب فایل را ککلیک و سپس گزینه افزودن پیوست را کلیک کنید. نوع ضمیمه را با تو

 های در ادامه استفاده کنید.  ها را انتخاب کنید. برای این کار از شکلو تصویر مدرک را باز و درنهایت ثبت پیوست

 
 . صفحه امکان انتخاب بارگذاری ضمایم 9-81

 
 . صفحه افزودن پیوست برای بارگذاری ضمایم 9-88
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 خاب فایل و بارگذاری . صفحه انت9-81

که در کنار هر ضمیمه   توانید ازمی « هاثبت پیوست»مدرک پیوست شده بعد از کلیک بر روی گزینه  تیرؤجهت  

 .(13-3شکل ) دیینمااستفاده   استفاده نمایید همچنین جهت حذف مدرک از وجود دارد، 

 
 . نمایش پیوست شدن ضمایم 9-89

امکان ارسال دارد و تا اعالم نظر کارشناس بر روی آن، امکان ثبت  بارکدرخواست فقط ی وجه داشته باشید هرت     

 درخواست مجدد، از آن نوع وجود ندارد. 

 
 . صفحه دریافت شماره نامه مکانیزه 9-84
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در اداره  منزله ثبت درخواست و تحویل آن به اداره نیست چراکه در این وضعیت درخواست به رهگیریکد      

 مشاهده زا بعد متقاضیثبت درخواست است.  منظور تکمیل مراحل تا قبل از اتمام فرآیند نیست و تنها به تیرؤقابل

 موضوع با ار ابالغیه در ثبت شماره تفکیک به ذکرشده موارد با را خود اختراع تفاوت دبای اختراع سوابق مطالعه ابالغیه

 ست: شکل مراحل زیر ادرخواست به ثبت نحوه .ندک ارسال قبلی سوابق با افتراق وجوه توجیهی گزارش ارائه درخواست

 سایت  به ورود 

 (و انتقال تمدید، اقساط، ثبت، حق پرداخت نقص، رفع) درخواست انواع ثبت گزینه انتخاب... 

 قبلی سوابق با افتراق وجوه توجیهی گزارش ارائه :درخواست موضوع انتخاب 

 (دوش ذکر موارد پرونده هر تفکیک به ادعایی مورد هایقابلیت و تفاوت موارد به توجه با) درخواست متن تکمیل. 

 ابالغیه شماره درج 

 اطالعات  ثبت 

 اطالعات بازبینی 

 مکانیزه شماره دریافت 

و  وعن ازباید  شدهثبت اختراعات جستجوی در امثال آن و نقشه توصیف، ادعانامه، عنوانبه که تصویری هایفایل     

 آن برای. باشد( نصب به نیازو بدون  ویندوز خود افزارنرم) windows photo viewer افزارنرمو با استفاده از  tiffفرمت 

 .ردک انتخاب را windows photo viewer گزینه open with گزینه ازو  کلیکراست  تصویر فایل روی است کافی

توجه   بر روی تارنمای اداره ثبت اختراع صالحذیراکز جدول معرفی ماز روی  ،صالحذی مرجع تعیینباید به      

 استعالم نامه ارسال حوهدهند. نالکترونیک و برخی حضوری کار خود را انجام می صورتبهداشت. برخی از این مراکز 

 ونیکیکترال صورتبه نیز نامه جواب و شودمی فرستاده مرجع به ایمیل که نامه است شرح این به الکترونیکی صورتبه

ما روش ا .نیست اختراعات ثبت در اداره متقاضی حضور به نیازی لذا شود،می فرستاده اختراعات ثبت اداره مرجع به از

 گزینه طریق از توانندمی متقاضیان حالت این ندارند و در الکترونیکی ارتباط که مراجعی است از حضوری برای برخی

در ادامه باید  .نمایند مرجع و تحویل نموده چاپ و مشاهده را استعالم نامه ،«عاخترا پرونده خالصه و پیگیری اظهارنامه»

 نواعا ثبت» گزینه طریق از را استعالم پاسخ درنهایت پیگیری و مرجع طریق از پاسخ گرفتن تا را استعالم مراحل

 تصویر ریبارگذا و استعالم هنام پیگیری بنابراین .دکنن استعالم ارسال صالحذی مرجع پاسخ استعالم ارسال« درخواست

 است.  خود متقاضی با مرجع پاسخ

 علمی و صنعتی ایران یهاپژوهش. تائیدیه علمی اختراعات از سازمان 9-4-0-8

فناوری اعضای و  های پژوهشیاز فعالیت محاسبهقابلموضوع امتیازهای  -1-3جدول شماره  3ماده  8به بند  با توجه

های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و سسهؤم یعلمئتیهنامه ارتقاء اعضای آیین آموزشی مربوط به یعلمئتیه

ثر در ارتقای اعضای ؤاز عوامل م دییتأو مورد  شدهثبت، اختراعات 27/14/1395/ش مورخ 7453/95به شماره  یردولتیغ

های علمی و صنعتی ایران است. وهشعلمی اختراع، سازمان پژ هیدییتأترین مرجع برای دریافت مهم .است یعلمئتیه
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( در سامانه ملی /http://www.irost.orgهای علمی و صنعتی ایران )برای این منظور باید از طریق پورتال سازمان پژوهش

 د.  شونام و اقدامات مندرج در سامانه انجام ( ثبت/ http://patent.irost.orgها به آدرس )ارزیابی اختراعات و نوآوری

 برگزیده توسط بنیاد ملی نخبگان هایاختراع. پشتیبانی از 9-4-0-1

فرهنگی در جلسه احراز استعدادهای برتر و نخبگی )موضوع مصوبه شورای عالی انقالب  نامهآیین 4-3در اجرای بند 

 های برگزیده کشوراز سند راهبردی کشور در امور نخبگان، اختراع بندهای مرتبطمنظور تحقق ( و به14/6/1385مورخ 

توسط بنیاد ملی نخبگان  شناسایی و پشتیبانی  «های برگزیدهاختراع از پشتیبانی و شناسایی نامهآیین» نامهآیینمطابق مفاد 

صولی منظور رسیدن به محها بهبنیاد ملی نخبگان، توانمندسازی آن های برگزیده توسطهدف از شناسایی اختراع شوند.می

ی نخبگان بنیاد مل های فکری به ثروت است.ها و تکمیل چرخه ملی نوآوری و تبدیل دارایی، ایجاد بازار برای آنبنیاندانش

 نامهآیین» ایی و مطابق با( شناس3 -2 -1های مختلف در طی سال، اختراعات برتر را در سه سطح )با برگزاری جشنواره

 .کنداز آنان حمایت می «های برگزیدهاختراع از پشتیبانی و شناسایی

 

 پردازی و اعالم نظریه جدیدنظریه. 9-4-1

های جدید از چالش شود. اعالن و ارائه نظریهای اطالق میهای با رویکرد نظریهسازیاین امر هم به نظریه و هم مدل

رای بخصوص شوند، بهای میپردازان در انتشار نظریه خود، اغلب دچار مشکالت عدیدهست. نظریهی پژوهشگران اساسا

هند. دها رأی مثبت میبه آن سختیبهویژه نو بودن نظریه، داوران دالیل مختلف و به، بهیکدرجهها در نشریات چاپ آن

پرداز، نظریه خود را در یک کتاب منتشر نظریه شود کههای جدید در مجالت معتبر موجب میگاهی مشکل چاپ نظریه

رداز از پارزش بودن آن نیست. نظریهمعنای بیکند. البته باید توجه داشت که رد یک نظریه از سوی یک نشریه علمی، به

یی هایموفقیت و ناکام ،پردازی تا ارائه کامل نظریه خود، همواره با کار شدید، مشکالت زیادبدو ورود به میدان نظریه

 ی کند. پردازی را طهای خاصی برخوردار باشد تا بتواند مسیر طوالنی و دشوار نظریهمواجه است؛ بنابراین باید از ویژگی

ها در جلسات بر اساس رویکرد نظری، طرح آن شدهساختههای ها و مدلها برای ارائه نظریهیکی از بهترین فرصت     

است که  دانشگاهیمناظره جمعی  یک هاکرسیاین نوع است.  «پردازی و امثال آنیه، نقد، نظرآزاداندیشی»های کرسی

شود. میمند های متخصصان عالی بهرهدهد و از نقدها و داوریمییج تالش علمی خود را ارائه اپژوهشگر نتدر آن 

توانند یم آزاداندیشیهای رسیبه معنای ایجاد زمینه و بستری اجتماعی برای رشد و پویایی اندیشه است. ک آزاداندیشی

دروس مقاطع مختلف و تغییر  ها، پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد تحول درجلسات نقد نظریه»های مختلفی مانند از راه

هیئت حمایت از » 1382ماه باشد. در ایران در دی« معیارهای سنجش و امتحان و امثال آن برای نهضت تولید علم

افزایش رونق و »تشکیل شد. از اهداف این هیئت،  «شورای عالی انقالب فرهنگی»توسط « پردازیهای نظریهکرسی

تر سنجش کیفی دستاوردهای علمی و ایجاد فرهنگ نقد و نوآوری علمی و از همه مهم ،نشاط علمی، ایجاد زمینه ارتقاء

معرفی شده در مرکز تحصیالت  ایاجرقابلهای انواع کرسیاست. « گیری از این دستاوردهابسترهای مناسب برای بهره

http://www.irost.org/
http://patent.irost.org/
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و  «ترویجی»های کرسیتکمیلی دانشگاه پیام نور )جزوه راهنمای فعالیت دانشجویان، اساتید و کارکنان( بر دو نوع 

 اشاره کرد.  37-3شرح جدول به « تخصصی»
های ترویجی و تخصصی. انواع کرسی39-9جدول   

 توضیح انواع نوع کرسی ردیف

 ترویجی 1

د عرضه و نق

 ایده علمی

هرگونه تالش نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، 

 مکتب، بینش، جریان و ... جهت کمک به اصالح و بهبود آن باشد.

 مناظره علمی
 ها و نظرات یکدیگرهنقادانه دیدگا ایگونهبهکه  نظرصاحب، روشمند و منطقی میان دو رودرروهرگونه مباحثه 

 تفوق یابد. آمیزیمسالمتکشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو را درباره موضوعی خاص به چالش می

 محور مسئله
مباحثه روشمند و منطقی میان دو یا چند نفر متخصص درباره موضوعی واحد با هدف کسب آگاهی  5حداقل 

 سوء تفاهمات است. های یکدیگر و تبیین ایده و رفعاز دیدگاه

 تخصصی 2

 پردازینظریه
ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح علمی الزم بوده 

 و دارای مبانی، فرضیه و دالیل کافی و ساختار علمی، منطقی و کاربرد مناسب باشد.

 نوآوری
رد و نقد علمی جدید در ساحات و سطوح مختلف است. برخی سطوح ارائه روشمند هرگونه نظریه، نظر، رویک

 و برخی فراتر از نظریه است. ازنظرفراتر 

 نقد

یک مکتب، نظریه و نظر یا اثر علمی در مسیر ابطال تقن و مستند مجموعه محاسن و معایب استقراء مستدل، م

اخالق نقد است که از چارچوب نظری و  یا تکمیل آن نظریه با رعایت ادبیات رشته علمی مربوط و منطق و

 ساختار علمی روشن برخوردار باشد.

شود، لذا با ها و مجامع علمی تأکید بسرریاری میپردازی در دانشرگاههای نظریههای اخیر بر برگزاری کرسریدر سرال     

و  پردازی جلسات دفاعسی نظریهپردازی برداشت. کرهای مؤثری در راسرتای نظریهتوان گامآشرنایی با این نوع اقدام می

با ادعاهای  نظرانصاحبها برای شرود. این کرسیداوری اسرت که برای قضراوت و ارزیابی مدعاهای جدید تشرکیل می

 زیر قابل تشکیل است. 

  یک نظریه جدید علمی  ارائهادعای 

  نظریه از  تریینپاسطحی  و درجدید یک نوآورده  ارائهادعای 

 ها، علوم و نظرات موجود نسبت به نظریه ادعای نقدی جدید 

پردازی در حضور شورای داوری و کمیته ناقدان قابل تشکیل در این صرورت با رعایت شرایطی، جلسه کرسی نظریه     

 تا جائی پیش« هادفاع ونقدها ، هاپرسش، نظرات» نیاز تعیین خواهد شد. در این جلسات برحسباسرت. تعداد جلسرات 

ای برای داوری با حضور اعضای داوران و د. در این هنگام جلسه محرمانهبرسرمذاکرات علمی  یتکفابهجمع رود که می

 شدهائهاردر مورد امتیاز نظریه یا نوآورده و یا نقد تا  گیردمیصورت تشکیل و قضاوت  نظرصاحببدون حضرور ناقدان 

برای قبول  «شصت»امتیاز حداقل کند و  کسبامتیاز  «تا صد صفر»بین تواند میمدعا یا . یک نوآورده شودگرفته تصرمیم 

 .شدن الزم است

های های علمی، کرسرری، کرسررییشرریآزاداندهای کرسرری»پردازی، گاه به کلماتی نظیر های نظریهعالوه بر کرسرری      

   پردازی متفاوت است.های نظریهخوریم که مفهوم آن با کرسیبرمی «های مناظرهترویجی و کرسی
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. در این هسررتنددر حضررور جمع نخبه افراد  یرمتعارفغ یاظهارنظرها یبراهایی نشررسررت ،های آزاداندیشرریکرسرری     

نظرات مخالف و متفاوت با نظرات شایع  ارائهد، بلکه مجالی برای شونمیو امتیازدهی داوری  شدهارائهها مطالب کرسری

و های ناقد اما کمیته ؛ورای داوری و امتیازدهی نهایی وجود نداردهای آزاداندیشرری، شرردر کرسرریبنابراین . اسررت و رایج

، بازکردن جدید یحرف»ادعای پردازی، یک صرراحب نظریه نظریه در کرسرری .وجود دارندنظریات فرد برای نقد ناقدانی 

 فرد اداندیشیآزهای در جمع کمیته داوران رد شود. ولی در کرسی یشممکن است ادعادارد که « علمیا توسرعه  گرهیک 

 سررازی، نفی، رد یا اثباتروشررن» ،«گفتگو» ،«مباحثه»، «تکرار موضرروعات قبلی»؛ بلکه بر خواهد نظریه جدید بدهدنمی

 .تأکید دارد« برخی حقایق

ازند پردنظر در تقابل با یکدیگر، به مواجهه علمی حضوری میهایی است که دو صاحبهای مناظره هم کرسیکرسی     

کنند تا هر کس که توانست، نظریات خودش را به کنند و همدیگر را نقد میمی ردوبدلمتفاوتشران را با هم  هایو حرف

 .دارد« هم شورای داوری و هم کمیته ناقدان»های مناظره، اثبات برساند. البته کرسی

جلساتی برای دفاع و « ازیپردهای نظریهکرسی»مانند های علمی، ها دو نوع علمی و ترویجی هسرتند. کرسیکرسری     

 علمییئتهارتقای اعضای و برای  دنشومصروب تشرکیل می یند که در چارچوب فرآیندهسرت« یک نظر جدید»داوری 

د و بیشررتر برای نشرراط علمی و ایجاد فضررای باز نترویجی صرررفاً جنبت ترویجی دار یها. اما کرسرریاسررتامتیاز دارای 

شده  یعرفم 38-3جدول  در های علمید. شررح وظایف کرسینشروتشرکیل می «فرقیب و مخال»نظرات  هئارامنظور به

 .  است
 پردازیهای نظریهشرح وظایف کرسی .91-9جدول 

 شرح وظایف ردیف

 ها، نظرات و نقدهای علمینظارت بر روند و فرآیند برگزاری جلسات نقد، ارزشیابی دفاع و داوری نظریه 1

 هابرداری از فرصت کرسیپردازان و نقادان برای بهرهنظریهشناسایی و ترغیب و جلب نظر  2

 های واصله جهت برگزاری جلسه نقد، ارزشیابی، دفاع و داوریوارسی اجمالی محتوای طرح 3

 بررسی و تأیید صالحیت علمی اعضاء شورای داوری و اعضای کمیته نقادان پیشنهادی 4

ها، براسرراس تفویض اختیار شررورای علمی غیر وابسررته به دسررتگاهتعیین داوران و ناقدان صررالح برای اجالس  5

 دبیرخانه

 ت حمایت، در هر یک از جلساتئشورای داوری و نماینده هی یسرئتعیین  6

 استماع گزارش برگزاری جلسات و ارزیابی علمی فرآیند آن 7

 های علمی، در موارد خاصپیشنهاد چگونگی حمایت از طرح 8

 تئعلمی به دبیرخانه، و مجمع هیمشاوره  ارائه 9

 های علمی حوزه کرسی مربوطتهیه و تدوین اولویت 11

 است.  39-3های علمی دارای ارکانی به شرح جدول هریک از کرسی     
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پردازیهای علمی و نظریهارکان کرسی .39-9جدول   

 وظایف ارکان ردیف

 یسرئ 1
می های علات کرسی، تنظیم اولویتشرناسرایی و جذب متخصصان، تشکیل و اداره جلس

 های واصله به کرسیطرح

 رئیسیبنا 2
کرسری و دارای صرالحیت علمی الزم که به پیشنهاد رئیس و با تأیید اعضای  یاز اعضرا

 ایشان حضور پیدا کند.  یجابهتواند در غیاب رئیس کرسی می

 دبیر 3
دبیرخانه و  یسرئپیشرررنهاد  دبیر به کند.کرسررری را در ایفای وظایف خودیاری می یسرئ

 .شودکرسی انتخاب می یسرئ توافق با

 کارشناس 4
های اداری را با و کلیه هماهنگی جلسرراتصررورتمقدمات برگزاری جلسررات و تنظیم 

 دهد.کرسی انجام می یسرئهماهنگی 

 اعضای پیوسته 5
تعیین شررده و حضررور  یئته یسرئ حکمبههای علمی که عضررو کرسرری نظرانصرراحب

 .کثریت آنها برای رسمیت جلسه کرسی ضروری استا

 اعضای وابسته 6
 هایشوند یا در برنامهکه حسب مورد به جلسات کرسی علمی دعوت می ینظرانصاحب

 .کرسی همکاری علمی خواهند داشت

ش در حوزه های علمی یک حوزه، اقدامی مهم و مؤثر در توسررعه دانپردازی در همایشهای نظریهبرگزاری کرسرری      

أثیری ت تنهانه درواقعریزی مناسرربی در برگزاری مؤثر آن صررورت نگیرد، ، چنانچه از قبل برنامهوجودینباامربوطه اسررت. 

تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشررته باشررد. لذا مهم اسررت که در سررازی حوزه علم نخواهد داشررت، بلکه میدر غنی

 بینی ملزومات برگزاری کرسی علمی توجه شود.ها قبل به پیشدتتدوین برنامه عملیاتی همایش از م

 

 های علمی جشنواره. 9-4-3

جشنواره »های معتبر در ایران، های معتبر علمی شرکت کند. یکی از این جشنوارهتواند در انواع جشنوارهدانشجو می

 و «کوآیسس و یونسکو» المللیبین سازمان دو همکاری با« عتف وزارت» توسط شنوارهجاین است.  «المللی فارابیبین

 -پژوهشی مراکز حمایت حداکثر ازو  دشومی برگزار ساالنه صورتبه داخلی پژوهشی و علمی مهم مراکز برخی

 و« سال 35 زیریا  جوان» سطح دو در تعریف به بنا جشنواره. است برخوردار انسانی علوم گستره در فعال آموزشی

  ارجخ و داخل» حوزه دو جغرافیایی قلمرو حیث از و پردازدمی برگزیده آثار انتخاب و بررسی ،دریافت به «سالبزرگ»

 کونتس کنونی محل از فارغ ایرانیان، توسط تولیدشده آثار تمامی کشور، داخل حوزه در. دهدمی پوشش را «المللبینیا 

-مورد توجه قرار می ایرانی تابعیتافراد بدون  پژوهشی آثار تولید کشور، از خارج حوزه در و است مدنظر اشتغال، و

های مختلف در قالب پژوهشی آثارو « اسالمی و انسانی علوم» حوزههای پژوهش از تقدیر جشنواره، موضوعگیرد. 

کند و  نامثبتابتدا در سایت « www.farabiaward.ir»تواند با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی پژوهشگر میاست. 

این جشنواره اقدام کند.  36-3نسبت به ارسال انواع آثار خود به شرح جدول  هرسالبرای  شدهمشخصوره زمانی در د

 پذیرد. اغلب تولیدات سه سال ماقبل سال برگزاری جشنواره را می
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 المللی فارابیدر جشنواره بین پذیرشقابل. انواع آثار 41-9جدول 

 نوع اثر ردیف

 یا ارسال دو نسخه فیزیکی به دبیرخانه همایش PDFب فایل کتاب پژوهشی: در قال 1

 PDFگزارش اختتام یافته پژوهش: در قالب فایل  2

 PDFرساله دکتری: در قالب فایل  3

 PDFنامه کارشناسی ارشد: در قالب فایل پایان 4

تولیدات برتر ذیل هر یک از  است که افراد و 41-3بخش داخلی جشنواره دارای پانزده گروه علمی به شرح جدول      

 گانه معرفی خواهند شد. های پانزدهاین گروه
 المللی فارابیهای علمی بخش داخلی جشنواره بین. گروه48-9جدول 

 گروه ردیف گروه ردیف

 علوم قرآنی، تفسیر و حدیث 9 اخالق، ادیان و عرفان 1

 فقه و اصول  11 شناسیتاریخ، جغرافیا و باستان 2

 فلسفه، منطق و کالم 11 قحقو 3

 و کتابداری رسانیاطالعفناوری اطالعات،  12 شناسیزبان، ادبیات و زبان 4

 شناسیزیباییمطالعات هنر و  13 علوم اجتماعی و علوم ارتباطات 5

 مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی )ره( 14 علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی  6

 ای رشتهمطالعات میان 15 شناسی و علوم ورزشینعلوم تربیتی، روا 7

   یاالملل و مطالعات منطقهعلوم سیاسی، روابط بین 8
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 فصل چهارم

 مبانی جستجو برای پژوهش
 

 هدف کلی: آشنایی با مبانی جستجو برای پژوهش

 اهداف یادگیری

  مفهوم جستجو آشنایی با 

 عآشنایی با انواع الگوهای مرور مناب 

  آشنایی با موتورهای جستجو 

 های اطالعاتی آشنایی با انواع پایگاه 

 افزارهای ساماندهی نتایج جستجو آشنایی با نرم 
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 مقدمه

نوعی بازیابی همین است. مفهوم پژوهش به« جستجو»های دائمی در طول یک پژوهش ترین فعالیتیکی از مهم

 شود. ی جستجوی مؤثر برای انجام پژوهش پرداخته میجستجوها است. در این فصل به مبان

 

 . مفهوم جستجو4-8

کنیم که با اضافه شدن پیشوند مشاهده می« Research»جستجو رکن اصلی در پژوهش است، حتی با توجه به کلمه 

«Re » به کلمه«Search »و  خاص یاقدامی برای پیدا کردن چیز «جستجو»گیرد. یا جستجو، مفهوم پژوهش شکل می

 مویژه برای گزینش منابع الزبه و پژوهشپژوهش است. پژوهشگر از انتخاب موضوع تا پایان هر امری پیوسته در طول 

 .  کندمی« جستجو»

ت به انتخاب موضوع و تقوی مشکالت و تالش برای تبدیل آن به مسئله و عینی کردن آنپژوهشگر با جستجو در      

ها، انهکتابخ»از مناسبی را منابع را تکمیل و های پروپوزال بخشد. او با توسعه جستجو، پردازمیخود های پژوهش پایه

ات یا کلم هاکلیدواژه»حتی . کندشناسایی می «هاها و امثال آننامهنت، فرهنگهای اطالعاتی، گوگل اسکوالر، علمپایگاه

غیرهای بر اساس مت «هاکلیدواژه»انتخاب اولیه . کردجستجو شناسایی را باید با  جستجوی منابع معتبررای ب« کلیدی

دست خواهد « تریهای کارآمدکلیدواژه»مرتبط، پژوهشگر به بع ادر منبا جستجو در ادامه گیرد و صورت میپژوهش 

یز ن« هوش عاطفی و هوش احساسی»هایی چون را با مترادف« هوش هیجانی»توان متغیر مربوط به برای نمونه مییافت. 

هایی یا حتی استثنا کردن برای جستجو استفاده توان از ترکیبی از کلمات یا جمالت و عبارتهمچنین می کرد. جستجو

 محدود کرد.    « نوع مقاله، فرمت، گروه نشریه و امثال آن»توان جستجو را با فیلترهایی چون نمود. در مواردی هم می

ا کار بکند. اینتبدیل می« مسئله»و محدود کردن، آن را به  کزتمرپژوهشگر در مواجهه با یک مشکل و جستجو و      

-نظام دهیسازمان وبر شناسایی  ات پیشینهادبی جستجوی. یابدشروع و تداوم میجستجوی ادبیات پیشینه و مبانی نظری 

هم  یشینهات پبیاد ستجویمشخص تأکید دارد. ج موضوع کدر رابطه با ی« معتبر منابعدر  منتشرشده قبالًاطالعات »مند 

امر  این. تاس بلیهای قتحلیل چگونگیشناخت ساز و هم زمینه خاص موضوع یکباره در بیشتر یادگیری برای فرصتی

یکی  .1(2116کند )گریوال، کاتاریا و داوان، کمک می «هافرصتو  قصوان» ، به شناسایی«هاایده تفسیر» بهضمن کمک 

در  هاتجوجس است. «ا و مقاالت مرتبطهفهرست منابع کتاب»جستجو در رتبط، های شناسایی منابع ماز بهترین فرصت

انتخاب موضوع، بیان مسئله، شناسایی ضرورت پژوهش، »چون کمک به اهداف متفاوتی با تواند میادبیات پیشینه 

با مچنین ه باشد. «ثال آنها و اممطالعات، امکان مقایسه و ارائه تحلیل و تفسیر برای یافته ارزیابیانتخاب سؤال پژوهش، 

سؤاالت  و طرحهای منطقی حدسیا  فرضیهبیان توان به میادبیات پیشینه از مبانی نظری و مناسب شناخت و جستجو 

 . پرداختدرباره موضوع پژوهش فرعی 

                                                           
1.  Grewal, Kataria, and Dhawan 
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ام انج برای .کندمی کمکجدید یا تکمیل آن پژوهش  یک طراحیمند شده به های قبلی نظامپژوهش خالصه طوربه     

 ها استفاده کرد. درستی از آنرا خوب شناخت و به 1-4جستجوی مؤثر باید محورهایی به شرح جدول 
 . انواع محورهای کلیدی در فرایند جستجو با رویکرد پژوهش 8-4جدول 

 توضیح انواع ردیف

 پژوهش های شناخت و کاربرد مؤثر انواع مطالعات مروری با رویکرد تکمیل ظرفیت مرور منابع 1

 شناخت و کاربرد انواع ابزارهای جستجوی منابع مانند موتورهای جستجو ابزارهای جستجو 2

 های ساماندهی اطالعات حاصل از جستجو شناخت و کاربرد انواع ابزارها و شیوه ساماندهی اطالعات 3

 

 انواع منابع برای جستجو . 4-1

استفاده  2-4به شرح جدول توان از منابعی ینظری و ادبیات پیشینه، م مبانیاطالعات مربوط به  آوریجستجو و جمعبرای 

  کرد.
 برای ادبیات پیشینه استفادهقابلانواع منابع . 1-4 جدول

 توضیحات منابع ردیف

 بر مقاالت پژوهشی تأکیدبا  مقاله 1

 های مرتبطنامهپایانو سپس  هارسالهبر  تأکیدبا  هاها و رسالهنامهپایان 2

 علوم، تحقیقات و فناوریهای خاص مانند وزارت مرتبط به سازمان پژوهشی هایگزارش 3

 در یک همایش شدهارائهاستفاده از کتاب حاوی تمام مقاالت  هاکتاب مجموعه مقاالت همایش 4

 بر کتب تخصصی تأکیدبا  کتاب 5

 رسمی  هایرسانهبر  تأکیدبا  جمعی معتبر هایرسانه 6

 در مجامع معتبر  نظرانصاحبتوسط  شدهمطرح هایدیدگاه نظراحبص افراد 7

 دولتی  انتشارقابلاسناد مجاز و  دولتی اسناد 8

 .اندمنتشرنشدهرسمی  طوربهیا اسنادی که هنوز  هاپژوهش منتشرنشده هایگزارش 9

 سازمانی  اختصاصیمعتبر و  هایسایتبر  تأکیدبا  اینترنت 11

 ها، مراکز پژوهشیهای موردبررسی، دانشگاهکتابخانه، اینترنت، سازمان»توان در مراکزی چون منابع را می اغلب این     

 محل قرار گرفتن منابع متنوع، مقررات حاکم وباید با کتابخانه ؤثر در یافت. برای جستجوی م« های دادهویژه پایگاهبهو 

 . کمک گرفتکتابداران آشنا بود یا از  دیگر منابع اطالعاتی

برای انجام کارهای  هاآنهستند و بهترین  «پژوهشی، انتقادی، مروری و مطبوعاتی»دارای انواع مختلف مقاله      

-عجامع، در سریپژوهش گزارشی فشرده از  عنوانپژوهشی بهمنتخب است. مقاالت  عنوانبهپژوهشی مرتبط و نزدیک 

-ما میاز ش نامهپایانکنند. بسیاری از اساتید راهنما، قبل از تأیید عنوان ترین زمان ممکن اطالعاتی اساسی را فراهم می

عنوان خود را قطعی کنید. در  هاآنمقاله جدید نزدیک به کار خود را شناسایی و سپس با ارائه  5تا  3خواهند حداقل 

متر ست مقاالت با پیچیدگی کبهتر او در شرایطی که پژوهشگر هنوز تسلط کاملی بر موضوع موردبررسی ندارد، ابتدا 
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موضوع هستند که توسط یک متخصص در آن  یک ازها و تفسیرهای کاملی های مروری، خالصهمقاله. مطالعه شود

رای ب شود که فهرست مناسبی از منابع راهای مروری به منابع متعددی پرداخته میشوند. در مقالهزمینه خاص نوشته می

از کتاب هستند که اطالعات کلیدی را در مورد یک مسئله  فصلیکمقاالت مروری شبیه  گذارد.مراجعه در اختیار می

 اند. سازی کردهخاص خالصه

نیز  دهندهسفارشبرای گروه یا سازمان خاص های پژوهشی حاصل انجام پژوهش گزارشها و ها، رسالهنامهپایان     

آوری و منتشر ها را در یک مجموعه جمعبرگرفته از پژوهشت ها مقاالبسیاری از همایشبسیار مفید هستند. همچنین 

ند آوری اطالعات سودمجمعبرای بسیار مناسبی فرصت تخصصی مربوط به موضوع پژوهش شما  همایشکنند. یک می

 است. 

اشت. د وجهت« او نویسنده، درجه تحصیلی و سوابق آموزشی و پژوهشی»ید به در استفاده از هریک از انواع کتاب با     

عمیق بر موضوع خاص ندارند و بیشتر  تأکیدکند، اما اغلب فراهم می پژوهشها دید وسیعی از عنوان و توصیف کتاب

شوند. لذا با توجه ، خیلی زود از رده خارج میمانند فناوری اطالعات و ارتباطاتها حالت کلی هستند. در برخی حوزه

 شار یا ویراست کتاب توجه داشت. باید به تاریخ انت موردبررسیبه موضوع 

، مطبوعات، رادیو و تلویزیون نیز استفاده کرد. هاخبرگزاریتوان برای تکمیل اطالعات از اخبار گاهی می     

توان آن را در فهرست منابع رسمی و معتبر اعالم کرد، می هایرسانهبتوان اخبار یا اطالعاتی را به نقل از  کهدرصورتی

رات نظدر مواردی  شود.از طریق این منابع اعالم میاجتماعی و مدیریتی  اخباراری از تغییرات، تحوالت و جای داد. بسی

قرار گیرد. هر چه قدر فرد از  مورداستفادهیک منبع  عنوانبهتواند در یک حوزه خاص، می نظرصاحبکارشناسان و افراد 

 باشد، ارزش نظرات بیشتر است.  رتبه علمی، تخصصی و اجرایی مرتبط باالتری برخوردار م

است. امکان  شدهشناختهیک فضای نامحدود و پر از اطالعات متنوع و مختلف برای همه  عنوانبهامروزه اینترنت      

حضور همگانی و ارائه اطالعات بدون هیچ محدودیتی در این فضا باعث شده است تا شناسایی اطالعات مفید و معتبر 

اصطالحات مختلف انتهای آدرس سایت مشخص  وسیلهبهجهانی  هایسایتوبیازمند باشد. مبدأ به یک مهارت ویژه ن

یک سایت  (edu.)   یک سایت غیرانتفاعی است؛ دهندهنشان (org.)بیانگر یک سایت تجاری است؛  (com.). شودمی

اط محتباید  هاسایتوبنتخاب است. در ا شدهطراحیدولتی  هایآژانسسایتی است که توسط  (gov.)آموزشی است؛ و 

های تجاری اغلب رویکرد  فروش محصوالت را بر تدارک اطالعات مناسب ترجیح دهند. اینترنت راهی بود زیرا سایت

سریع و آسان برای دسترسی به اطالعات است اما پژوهشگران باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند که کدام 

 هستند. ، منابع معتبر اطالعاتی هاسایت

 

   جستجوکلی انجام فرایند . 4-9

 و کاتاریا گریوال،) کردرا دنبال  2-4به شرح جدول مراحلی توان میبرای انجام پژوهش اجرای ساده یک جستجو در 

 . (2116 داوان،
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 . مراحل اجرای ساده جستجو برای پژوهش 1-4جدول 

 مراحل ردیف

 تعیین عنوان و پرسش کلی پژوهش 1

 عنوان برای جستجو  کلیدی کلمات شناسایی 2

 «کلمات کلیدی»های فارسی و التین معادل شناساییها و دیگر منابع برای جستجو در لغتنامه 3

 مناسب  داده پایگاه چندین منابع در یجستجو برای« کلمات کلیدی» از استفاده 4

  داده هایپایگاه ازع مقاالت نزدیک به آن موضو بودن جدیدشناسایی، ارزیابی و ذخیره مقاالت مرتبط و در صورت  5

 های مرتبط با موضوعشناسایی، ارزیابی و ذخیره کتاب 6

 هادر همایش شدهارائهشناسایی، ارزیابی و ذخیره مقاالت مرتبط  7

 ارزیابی، ثبت، مرور و بازنگری نتایج حاصل از جستجو  8

 پیشینه ادبیات ساماندهی 9

دریافت کرد که پژوهشگر با توجه به « رایگان و پولی»کل توان به دو شها، منابع را میهای دادهگاهدر بسیاری از پای    

را « جستجو طرح»تر پژوهشگر باید در ابتدای کار در سطوح پیشرفتهها اقدام کند. شرایط خود باید نسبت به دریافت آن

  مشخص کند. 

 

 منابع مرورالگوهای انواع . 4-9

شوند. یک روش پژوهش معرفی میحد ها در های مختلفی وجود دارد که برخی از آنمرور منابع روش برای جستجو و

 ازجملهند. کانتخاب منابع مرور  ی را برای، الگوی مناسبموردبررسیگر باید با توجه به شرایط پژوهش و موضوع پژوهش

شرح به 1«بینانهای، فراتحلیل و واقعد، محدودهمنروایی، نظام»مرورهای انواع توان به مطالعات مروری میهای روش

، «عنوان»برای تهیه توان می« ایمرور روایی یا مرور ادبیات پیشینه و مرور محدوده»های از روش .اشاره کرد 3-4جدول 

 . کرداستفاده  «نامه یا رسالهفصل دوم پایان»و  «پروپوزال»
 های مطالعات مروری. انواع روش9-4جدول 

 توضیح انواع ردیف

  خاص موضوع یک در فعلی دانشسازی موارد کلیدی از خالصه هدفیا مرور ادبیات پیشینه و با  مرور روایی 1

 مطالعات مطالعهیا  مشخص عیارهایبا م مطالعات وتحلیلتجزیهاز طریق  هاالؤس به پاسخ هدف با یروش مندمرور نظام 2

 شواهد انواعو  کلیدی مفاهیماز  بردارینقشهاز طریق  اکتشافی سؤال بهپاسخ  هدفبا انه و برداریا مرور نقشه ایمرور محدوده 3

  مشخص زمینه یا منطقه یکر دموجود  شکافمرتبط با 

 مندظاممرور نپس از  ها و تبدیل آن به یک یافتهپژوهشنتایج دیگر با رویکرد آماری برای ترکیب  یروش فراتحلیل 4

 یا ناکامی نتایج بهبودمحیطی در  پیچیده مداخالت ییچرا و چگونگیسازوکارهای  گرایانهواقع ررسیب هبینانواقعمرور  5

 ها و اطالعات برگرفته از مطالعات کیفی )مانند فراتحلیل اما برای مطالعات کیفی( وتحلیل دادهتجزیه فراترکیب 6

                                                           
1. Narrative, Systematic, Scoping, Meta analysis and Realist  
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مانند های مروری روش. برخی استفاده کنندطالعه مروری انواع روش متوانند از با توجه به نیاز میپژوهشگران      

« افیکهای داده فقدان  دسترسی به»شرایط در . هستنددر حد یک روش پژوهش « مند، فراتحلیل و فراترکیبمرور نظام»

از  نابع،م موجود درات نتیجه یا نظرانعکاس بر تأکید  اژوهشگر بپ مفید است که در آن« مرور روایی یا نقلی»استفاده از 

شواهد را به دقت « مندمرور نظام»توان با می «کافیهای دادهوجود »شرایط در اما کند. میاعالم نظر شخصی پرهیز 

ز و با»و مرور روائی به سؤاالت « با رویکرد کمی و عینی ترجزئی»مند به سؤاالت . مرور نظامبررسی و ارزیابی کرد

است  «تعداد مطالعات موافق و مخالف»گیری بر اساس . در مرور روائی نتیجهدازدپرمی« وسیع با رویکرد کیفی و ذهنی

 . شودگیری مینتیجه« تمام مطالعات مرتبط شدهریزیبرنامهشناسایی دقیق، منظم و »با  مندمرور نظاماما در 

 شواهد کمک گرفتن از و بین مطالعات اصلی هایتفاوتتوان با شناسایی می« مرور روایی»از جستجو با روش      

، باف و عزیزی)ملبوس پرداخت« نامه یا رسالهمقدمه فصل یک پایان»و « بیان مسئله»به تقویت پژوهشی ناهمخوان 

و « کدیگرات با یمطالعمقایسه »، «تشریح متغیرهای درون مسئله»، «به مسئلهپاسخ  گیچگونشناسایی »کار با این. (1389

های انواع ویژگی 4-4جدول گیرد. در مرور روایی صورت می« یک موضوع خاصرامون توضیح و ساماندهی مطالب پی»

 دهد.ای ارائه میبه شکلی مقایسهرا مطالعات مروری 
 های انواع مطالعات مروری. مقایسه ویژگی4-4جدول 

 روایی ایمحدوده مند و فراتحلیلنظام

 ذهنی عینی –ذهنی  عینی

 ال باز و گستردهؤبرای س گستردههای برای سؤال سؤاالت محدود

 رویکرد کیفی رویکرد کیفی  رویکرد کمی

 های نامشخصشیوه تشریح موضوع شدهارزیابیمطالعات 

 ها وها، زمان آننوع پژوهش»هایی از نتایج جستجو بر اساس بندیدستهتوان می «مندمرورهای نظام»در جستجو با      

عاد نامه از اببه تقویت پروپوزال و در ادامه فصول پایانتواند بندی پژوهشگر میدسته با این. انجام داد« نوع سؤاالت

 مختلف بپردازد. 

      

 . مالحظات جستجو با مطالعات مروری برای یک پژوهش 4-4

ر وطبرای جستجوی مؤثر باید اصالحات یا مفاهیم کلیدی را از سؤال پژوهش انتخاب کرد. بهتر است که هر مفهوم به

مطالعات مروری باید جستجو به روش ها را ترکیب کرد. در جداگانه برای جستجو استفاده شود و در صورت نیاز آن

جستجو باید برای تشخیص را مورد توجه قرار داد. « بودن مرتبط ازنظرمطالعات ارزیابی  و محدوده مرور»مواردی چون 

 هایباید ضمن جستجو در انواع پایگاهر پژوهشگ. العات باشددر مط« نتایجعنوان، جامعه و »مانند مشخصی محورهای 

وان از تحاصل از جستجو می و دانش مؤثر اطالعاتآوری برای جمع .زدپردابشناسایی و ارزیابی مطالعات مرتبط داده به 

 . استفاده کرد 5-4 سؤاالتی به شرح جدول
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 ادبیات پیشینه ازو دانش اطالعات مؤثر  آوریجمعبرای ی االتؤ. س0-4جدول 

 های مهم برای گردآوریداده سؤاالت ردیف

 مرتبط با پژوهش مبانی نظری  آوریجمع چه مبانی نظری دارد؟  1

  مرتبط با پژوهش نتایج آوریجمع چه نتایجی دارد؟  2

  مورداستفادههای پژوهش روشاطالعات درباره  آوریجمع دارد؟ پژوهشچه روش  3

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونهاطالعات درباره  آوریجمع ؟ شدهیبررس اینمونهچه جامعه و  4

 ها  و روایی و پایایی آن ابزارهااطالعات درباره  آوریجمع ؟شدهاستفادهاز چه ابزاری  5

 ی کمی یا کیفیهاداده وتحلیلتجزیههای اطالعات مربوط به روش آوریجمع ها؟داده وتحلیلتجزیهروش  6

 برای ثبت در بخش ادبیات پیشینه پژوهشهای مرتبط با ترین یافتهمهم آوریجمع های مشخصی دارد؟چه یافته 7

 برای ثبت در ادبیات پیشینه پژوهشگیری مرتبط با ترین نتیجهمهم آوریجمع مشخصی دارد؟ گیرینتیجهچه  8

 شینهپی اتیدر ادببرای ثبت  پژوهشو مرتبط با  ترین پیشنهاد کاربردیآوری مهمجمع پیشنهاد کاربردی مشخص؟ 9

 پژوهشبهترین پیشنهاد پژوهشی برای تشخیص چالش و تهیه عنوان  آوریجمع پیشنهاد پژوهشی مشخص؟ 11

 د.کرساماندهی و مقایسه  6-4مانند جدول نمونه  یرا در جدولها توان آنجستجو میارزیابی نتایج برای       
 ونه برای ارزیابی نتایج جستجو با رویکرد مرورجدول نم. 1-4جدول   

 0مطالعه 4مطالعه 9مطالعه 1مطالعه 8مطالعه محورها ردیف

      عنوان 1

      نویسنده 2

      سال 3

      روش پژوهش  4

      جامعه و نمونه 5

      آوری دادهابزار جمع 6

      وتحلیلروش تجزیه 7

      ترین یافتهمهم 8

-می، در یک یا چند محور آمدهدستبهآوری شده در جدول نمونه و مقایسه و ارزیابی اطالعات حال با نتایج جمع     

 . را تشخیص داد 7-4یکی از سه وضعیت جدول توان 
 هاهای حاصل از مرور مطالعات در مقایسه و ارزیابی آن. انواع وضعیت3-4جدول 

 توضیح انواع ردیف

  نیاز دارد.  به بازنگریسؤال پژوهش باشند، همه کامالً مشابه سال اخیر  5در این حالت اگر مطالعات در  همطالعات مشاب 1

 موجود و نیاز پژوهش فعلی مناسب است. خألهایدر این حالت شرایط برای تشخیص  مطالعات نزدیک 2

 های بیشتری نیاز است.در این حالت مطالعه مرتبطی یافت نشده و لذا به جستجو مطالعات نامرتبط 3

بط تقسیم کرد و از منابع مرت« مرتبط غیرمرتبط و »دو دسته ها را در آنتوان میپس از شناسایی وضعیت مطالعات       

 استفاده کرد. « پیشینه، مطالعه بالقوه یا مرور»برای 
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مشخص  عیارهایمرا با  مطالعات مناسب ،مرتبططالعه م 51باید با غربالگری از میان  «نتایج مندنظام مرور»رای ب      

در محدود کرد.  «سال، جمعیت، متغیرها و روش پژوهش»ای یافت نشد باید مطالعه را بر اساس اگر مطالعه .کرد جدا

بر  «پذیر بودن موضوع برای پژوهشبررسی امکان»ادامه و بر اساس نتایج حاصل از جستجو و مرور مطالعاتی باید به 

باقی بودن یا تغییر سؤال . بر اساس این گام پژوهشگر درباره پرداخت« زمان، محدوده، مطالعات»ون اساس عواملی چ

  . 1(2111؛ گالزیو، 2115؛ آرکسی و امالی، 1997)کوک، مولرو و هاینس،  معیارها تصمیم خواهد گرفتپژوهش یا دیگر 

 

 موتورهای جستجو .4-0

های خاصی دارد که نخستین گام در این امر، شناخت دقیق موتورهای هارتاستفاده مؤثر از موتورهای جستجو نیاز به م

است. اگر رکوردها یا نتایج برای جستجوی یک کلمه یا عبارت خاص، هیچ بود باید نکاتی به  مورداستفادهجستجوی 

 را مورد توجه قرار داد.  8-4شرح جدول 
 مه یا عبارت. نکاتی برای بهبود نتایج حاصل از جستجوی یک کل1-4جدول 

 توضیح نکته ردیف

 حذف یک یا چند کلمه از عبارت کاهش عبارت 1

 اضافه کردن یک یا چند کلمه  افزایش عبارت 2

 برای کلمات منتخبها یا مترادفتر های عمومیاستفاده از معادل استفاده از معادل 3

 ستجو های پیشنهادی موتور جاستفاده از جایگزین استفاده از پیشنهادها 4

 برای نبودن آن کلمه پیشنهادی در جستجو  Notبا کلمه پیشنهادی برای اضافه شدن یا  Andمانند  رویکرد ترکیبی 5

  «دانشمندان جایبهداشمندان »یا گاهی امالی غلط مانند  «باتری یا باطری»، «فرایند یا فرآیند»مانند  توجه به نگارش 6

 تواند نتایج جدیدی داشته باشد. می آنکهامثال  و «مرد یا مردان»، «یا دانشجویان دانشجو»مانند  جمع یا مفرد بودن 7

دی یا های کاربریکی از پرکاربردترین موتورهای جستجو است که با شناخت انواع نشانه ،موتور جستجوی گوگل      

 توان به شکل مؤثرتری با آن جستجو کرد.می 9-4عملگرهای این موتور به شرح جدول 
 . انواع دستورات عملگر برای جستجوی مؤثر در موتور جستجوی گوگل 3-4جدول   

 توضیح انواع ردیف

 قراردادن کلمه یا عبارت بین این دو نشانه باعث جستجوی عین عبارت خواهد شد.  " " 1

2 OR  تهران »قراردادن آن بین دو کلمه مانندOR باعث جستجو برای هر دو شکل خواه بود« طهران . 

 باعث جستجوی تهران منهای شکل طهران آن خواهد بود. « طهران-تهران»قراردادن آن بین دو کلمه مانند  - 3

 با راگشود. ظاهر می« ادب آداب دارد»که با جستجو نتیجه « ادب* دارد»برای تکمیل بخش ناشناخته عبارت مانند  * 4

 کلمهجستجوی  ددهد )ماننرا پوشش می« ..و صفت ،اسم ،مفرد ،جمع»مانند  کلمه دیگر اشکال باشد، ایکلمه

education چون دیگر کلماتیو بازیابی * با educator,educational, educat) 

 شود. برای آن کلمه جستجو  موردنظرآید تا تمام محتوای سایت ، سایتی میموردنظربعد از کلمه  در سایت 5

                                                           
1.  Cook, Mulrow, Haynes, Arksey, O'Malley, Glasziou 
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6 Filetype  روش پژوهش»باFiletype: PDF» شود. جستجو می «افدیپی»مرتبط با روش پژوهش و فرمت های تمام فایل 

7 Intitle  تاریخ ایران"با" :Intitle  شود. جستجو می« تاریخ ایران»تمام صفحات با عنوان 

8 Define  باdefine: research کند. کلمه پژوهش را برای شما تعریف می 

9 weather با تهران :weather  شود. وهوای تهران جستجو و گزارش داده میگزارش از آبانواع 

11 Time  باtime Tehran شود. انواع گزارش از زمان مربوط به تهران جستجو و گزارش داده می 

11 Map  با تهرانmap شود. انواع گزارش از نقشه مربوط به تهران جستجو و گزارش داده می 

12 In دست آورد.توان معادل آن را بهگیری یا مالی میاندازه با قرار دان آن بین دو واحد 

 Students با منابعو بازیابی  ?Student  مانند جستجوی عالمت؟ جایبه حرف یکبازیابی  ؟ 13

 آن  بعد یا قبل هایسال یا خاص، سال در منتشرشده هایمقاله ی مانند جستجویعدد عبارات دراستفاده  > ،< ،= 14

 

 «نامهو پایان کتاب ،مقاله»دانلود  های اطالعاتیع پایگاهانوا. 4-1

 منظوربه اطالعاتی بانک اصطالح از موارد برخی در اما رودمی کاربه اطالعاتی پایگاه مترادفاغلب  اطالعاتی بانک

 از ایعهمجمو اطالعاتی پایگاه .شودمی استفاده نیز عددی هایداده و شناختیکتاب غیر هایمجموعه کردن مشخص

 اسخپ کاربر سؤاالت به تواندمی که است ایرایانه برنامه یک مثل اصولی روش یک با رایانه در شدهذخیره رکوردهای

-به ادزی دقت با و وقت اسرع درخود را  موردنیاز اطالعاتکند تا می کمکاطالعاتی به جستجوگر  پایگاه بنابراین. دهد

باشد. « هامتنی، عددی، صوتی، تصویری یا ترکیبی از آن»شامل محتواهای  تواندآورد. پایگاه اطالعات می دست

 عاتاطالکسب  برای را فرد «مرجع». کرد تقسیم منبع و مرجع دودسته به داده برحسب توانمی را اطالعاتی هایپایگاه

است. اما  «دیگر موارد مشابه و مقاله کتاب،»مانند  کتابشناختی اصلی جزئیات شامل و دهدمی ارجاع دیگر منبع به بیشتر

)فراهانی، راسخ و  داردن عارجا به نیاز مرجع برخالفو  است مدرک یک از موردنیاز اطالعات تمامی شامل« منبع»

 (. 1397اسالمی، 

های اطالعاتی متعددی به شرح جدول یکی از منابع اصلی جستجوی پژوهشگر مقاله است. پایگاهپایگاه اطالعات      

 های رایگان پرداخت. مقاله ازجملهها به دانلود انواع مقاله و به کمک آنتوان دارد که می وجود 4-11
 های اطالعاتی برای دانلود رایگان مقاله . انواع پایگاه81-4جدول   

 توضیح انواع ردیف

 ا امکان جستجوی مقاالتب www.ensani.ir به نشانی پرتال جامع علوم انسانی 1

 با امکان جستجو و دسترسی به مقاالت دانشگاهی www.SID.irو به نشانی  SIDیا  مرکز اطالعات جهاد دانشگاهی 2

 و جستجوگری فارسی با رویکردی شبیه گوگل اسکوالر elmnet.irبه نشانی  علم نت 3

 با امکان جستجوی منابع فارسی و التین academic.microsoft.comه نشانی ب مایکروسافت آکادمیک 4

  تولیدشدهبا امکان سؤال و جواب و دسترسی به اطالعات  porsemani.irبه نشانی  پرسمان دانشجویی 5

 تولیدشدهاز حوزه علمیه و با امکان دسترسی به اطالعات موجود  hawzah.netبه نشانی  حوزه نت 6

 با امکان جستجوی پیشرفته اسناد علمی  scholar.google.comبه نشانی  اسکوالرگوگل  7

 با امکان جستجوی پیشرفته از موضوعات دانشگاهی  www.doaj.orgبه نشانی  پایگاه دوآج 8

http://www.ensani.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.doaj.org/
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 امکان جستجوی پیشرفته از منابع علمی با  n.comwww.ssrبه نشانی  اس اس آر ان 9

 ها کتاب و مقاله علمیبا امکان جستجوی در میلیون www.JSTOR.orgبه نشانی  جی استور 11

 با امکان جستجو در مقاالت موجود citeseerx.ist.psu.eduبه نشانی  یر ایکسسایت سی 11

 هابا امکان جستجوی مقاالت و نمایش ضریب تأثیر آن www.scrip.orgبه نشانی  اه اسکریپپایگ 12

 با امکان جستجوی ساده و پیشرفته  www.oailib.comبه نشانی  او ای الیب 13

 ای و موضوعی با امکان جستجوی واژه www.araxiv.orgبه نشانی  آراکسیو 14

 با امکان جستجو در خصوص انواع موضوعات حوزه آموزش eric.ed.govبه نشانی  اریک 15

 پیرامون پزشکیبا امکان جستجو در موضوعات  www.ncbi.ac.ukبه نشانی  مدپاب 16

 با امکان جستجو در موضوعات علمی  www.core.ac.ukبه نشانی  پایگاه کور 17

 با امکان جستجو در موضوعات علمی /https://www.elsevier.comبه نشانی  پایگاه داده الزویر 18

 

 . گوگل اسکوالر4-1-8

ها، گوگل اسکوالر است که در ادامه به معرفی بیشتر آن خواهیم پرداخت. با ورود یکی از پرکاربردترین این پایگاه داده

 شود. نمایان می 1-4نشانی این پایگاه محیطی به شکل 

 
 . محیط شروع به کار گوگل اسکوالر8-4شکل 

دهد که با کلیک بر یط، نشانه سه خط، فهرست منوی این محیط را نشان میدر قسمت سمت چپ و باالی این مح      

 نمایان خواهد شد.  2-4روی آن محیطی به شکل 

 
 . بازکردن منوی گوگل اسکوالر1-4شکل 

 هستند.  11-4هایی به شرح جدول هر یک از موارد دارای ویژگی     
 

 

http://www.ssrn.com/
http://www.jstor.org/
http://www.scrip.org/
http://www.oailib.com/
http://www.araxiv.org/
http://www.ncbi.ac.uk/
http://www.core.ac.uk/
https://www.elsevier.com/
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 ر های گوگل اسکوال. انواع کارکردهای گزینه88-4جدول 

 توضیح انواع ردیف

1 My profile حساب کاربری شما با امکان در اختیارگذاشتن رزومه خود برای دیگران 

2 My library هاو مطالعه آن موردنظرتانهای ها و کتابکتابخانه دیجیتال شما برای ذخیره مقاله مثابهبه 

3 Alerts  شما جیمیلرباره آخرین تولیدات به د رسانیاطالعو درخواست  موردعالقهارائه موضوعات 

4 Metrics بندی نشریات علمی در سطح جهان بندی و رتبهارائه اطالعات مربوط به انواع دسته 

5 Advanced search  امکان انجام جستجوی پیشرفته و پیداکردن نیازها با دقت بیشتر 

 د. دی 12-4به شرح جدول  یهای قابل انتخابتوان گزینه، میحاصل از جستجو شدهپدیدار در زیر هر یک از منابع       
 در گوگل اسکوالر  شدهشناساییهای های قابل انتخاب در مقاله. انواع گزینه81-4جدول  

 توضیح انواع ردیف

1 
 

 . شودیمشدن آن، مقاله یا کتاب وارد کتابخانه دیجیتال شما در گوگل  پررنگستاره و  کلیک رویبا 

2 
 

 رد. و هاروارد کپی ک ونکوورهای مختلفی مانند را به سبک موردنظرتوان استناد مقاله میآن تخاب با ان

 نمایشگر تعداد مورد استناد قرار گرفتن مقاله    3

 شود.با انتخاب آن مقاالت مرتبط نمایش داده می  4

5 Import into 

Endnote 
 را به اندنوت وارد کرد.  موردنظرتوان استناد مقاله با این گزینه می 

 
 

 . الزویر4-1-1

 دیگر بخش در. است نارون درخت یک دور بهپیچیده  تاک یک از انگور چیدن حال در پیرمردی «الزویر»لوگوی  در

 نماد «وننار درخت»پژوهشگر است که در آن  و ناشر رابطه نشانگر تصویر ایندارد.  اشاره« نه تنها»بر  اینوشته تصویر

 (.3-4شکل کند ) تولید «یا علم میوه»بتواند  تا استپژوهشگر  نمادعنوان به «تاک» برای مستحکمستونی عنوان هب ناشر

 
 . لوگوی الزویر9-4شکل 
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 یدابشود؛ در غیر این صورت وارد می خود عبور رمز و کاربری نام با باشد عضو کاربر اگربرای جستجو در الزویر      

 نکلی. در ادامه از طریق کندخود را هم مشخص  موردعالقه موضوعات ،عضویت فرمتکمیل  و مناثبت لینک انتخاببا 

Remove Favorite Journals and Book Series با  شدهمشخص موردعالقه نشریات و نشریاتتوان به فهرست می

 ها دسترسی پیدا کرد. آن اضافه و حذف امکان

 نوان،ع» فیلدهای تمام دربازیابی  تا درک وارد جستجو کادر در را «عبارت یا کلمه»توان می سریع جستجوی درروش     

ط های خود در محیتواند با انتخابپژوهشگر می مقدماتی جستجویدر صورت گیرد. « نویسندگان و هاکلیدواژه چکیده،

 و هاکتاب مجالت، به را خود جستجوی منابع تواندمی جستجوی خود را انجام دهد. او  4-4اولیه آن به شکل 

تا امروز روی کلمه  2115توان با محدوده سال رای نمونه میب. ندک محدودخاص  زمانییا دوره  چکیده هایپایگاه

Search چکیده مقاله همراه با منابع»، «چکیده مقاله»های به شکل هامقاله متن به دستیابی هایروشرد. ک کلیک» ،

 یا متن کامل باشد. « تصاویر، جداول و منابعای از چکیده، رئوس مطالب، خالصه»

 
 زویر ل. محیط جستجوی مقدماتی در ا4-4شکل 

 5-4در سمت راست کادر، امکان دسترسی به صفحه جستجوی پیشرفته به شکل  Advancedبا انتخاب بخش      

 .  ی انجام دادتردقیق جستجوی عملگرها از استفاده باتوان شود. در این محیط میاهم میفر
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 . صفحه جستجوی پیشرفته 0-4شکل 

 

 به زبان انگلیسی  رایگاننابع علمی های دسترسی به م. روش4-3

 ها منوط به پرداخت حق عضویتدسترسی به آنکه در جستجوها  شدهشناسایی« هاینامهمقاله، کتاب یا پایان»برای 

وان تها با امکان دسترسی رایگان استفاده کرد. برای این منظور میتوان از سایر پایگاه داده، میاستبرای شما ناممکن 

در این بازیابی کرد.  31-4ها به شرح جدول ی و در یکی از پایگاهرا کپ موردنظرمنبع  1(DOIلینک یا شناسه دیجیتال )

ها و اتصال به انواع پایگاهزمینه  مقاالت و دیگر منابع و دستور جستجو DOIلینک یا قرار دادن نشانی ها با پایگاه

 . (1397زاده، )قربانی، حسن شودت فراهم میمقاالبه آن دسترسی رایگان های شناسایی محل

  شدهشناسایی. انواع پایگاه داده برای دسترسی رایگان به مقاالت 89-4 جدول

 توضیح انواع ردیف

، «Sci-hub.hk»های دیگری چون توان از آدرسدر صورت هک شدن این سایت میکه  Sci-hub.twبه نشانی  سای هاب 1

«www.sci-hub.la» ،«sci-hub.tv » .استفاده کرد  

  freepaper.meبه نشانی  فری پیپر 2

  iranpaper.irبه نشانی  ایران پیپر 3

  paperdownloader.comبه نشانی  پیپردانلودر 4

 Paperhub.irبه نشانی  پیپرهاب 5

های فارسی در برخی سایتنامه وجود ندارد. البته برخی از وبدر زبان فارسی پایگاهی برای دانلود رایگان پایان     

دهند. بسیاری از برای دانلود در سایت خود قرار میبا رویکردی اغلب تجاری، هایی را نامهیانهای دانشگاهی، پارشته

                                                           
هایی ای از اعداد و گاهی حروف و عالمتاست که شامل مجموعه Digital Object Identifier سرنام عبارت  DOIشناساگر اشیاء دیجیتالی یا . 1

از  ست که با عالمت )/(در قسمت بعدی آن ا« کدسند»در ابتدا و « کد ناشر»یابد. این شاخص از دو بخش است که به هر نوع منبع دیجیتالی اختصاص می

 شوند.  هم جدا می
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د. کننمیبرای دانشجویان خود فراهم  را هانامهبا ایرانداک، امکان دسترسی به متن پایانی دارای همکاری هادانشگاه

، راهنمای پژوهشگران و دانشجویان www.irandoc.irبه نشانی « ایرانداک»یا « عات و مدارک علمی ایرانالمرکز اط»

ا در های ایرانداک، تنهنامهتکراری نبودن است. سیستم تمام متن پایان براینامه و رساله ایران در انتخاب موضوع پایان

-های مشترک این مرکز در محیط دانشگاه میاههای عضو قرار دارد. بنابراین اغلب دانشجویان دانشگدسترس دانشگاه

 توانند به منابع موجود آن از طریق دانشگاه دسترسی داشته باشند.   

 

 موردنیازالکترونیک های . دسترسی به کتاب4-1

 میهای عمونهادکتابخانه»توان از ظرفیت ، عالوه بر کتابخانه دانشگاه، میموردنیازهای برای دسترسی به کتاب      

ا عضویت توانند بکتاب، در سطح کشور است. دانشجویان می ازجملهوشش میلیون منبع اطالعاتی با بیش از سی« کشور

رای مند شوند. بهای عمومی کشور بهرهصورت سراسری، از دریافت امانی کتاب در تمامی کتابخانهدر یک کتابخانه به

، استان، شهر «جستجوی کتاب»و در قسمت  www.samanpl.irنشانی  توان با مراجعه به سایت این نهاد بهمنظور میاین

جستجو کرد. در میان نتایج جستجو، باید « را موردنظرکلیدواژه یا کتاب »را انتخاب و سپس  موردنظرو نام کتابخانه 

و با مراجعه به کتابخانه و ارائه آن، کتاب را دریافت کرد.  را نوشته« شماره رده کتاب»را انتخاب و  موردنظرهای کتاب

       www.nla.irبه نشانی « کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران»یا سایت  lib.irبه نشانی « لیب»همچنین سایت 

-تابخانهو احتماالً ک موردنیازشناسایی کتاب نند برای توامیها هایی هستند که دانشجویان با مراجعه به آناز دیگر فرصت

-4ها به شرح جدول برخی سایت شدهارائه. در کنار موارد (1397زاده، )قربانی و حسن ها استفاده کننددارنده از آن های

ق و با پرداخت حها به هر دو صورت رایگان البته برخی از آنکنند. های رایگان را فراهم میامکان دسترسی به کتاب 14

 کنند. اشتراک خدمات دسترسی به انواع کتاب الکترونیک را برای فراهم می
 ها برای دسترسی رایگان به کتاب  . انواع سایت84-4جدول 

 توضیح انواع ردیف

کتابخانه الکترونیکی  1

 امید ایران

 های گویا و الکترونیکی دسترسی به کتاب با www.irebooks.comبه نشانی 

  www.parstech.orgبه نشانی  پارس تک 2

  www.downloadbook.orgبه نشانی  دانلودبوک 3

کتاب در روز  3میلیون کتاب و مقاله و امکان دانلود تنها  51با بیش از  www.booksc.orgبه نشانی  بوک اس سی 4

 آدرس جدید را خواست.  support@bookmail.orgتوان با ایمیل که در صورت مسدود بودن، می

 که قبل از استفاده باید در آن عضو شد.  www.nap.eduبه نشانی  نپ 5

  books.google.comبه نشانی  گوگل بوکس 6

  www.gutenberg.orgبه نشانی  گوتنبرگ 7

  gen.lib.rus.ecبه نشانی  جنسیس 8

  digilibraries.comبه نشانی  زدیجی الیبراری 9

http://www.irandoc.ir/
http://www.samanpl.ir/
http://www.nla.ir/
http://www.irebooks.com/
http://www.parstech.org/
http://www.downloadbook.org/
http://www.booksc.org/
mailto:support@bookmail.org
http://www.nap.edu/
http://www.gutenberg.org/


 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

112 

  www.bookrix.comبه نشانی  بوک ریکس 11

 شود.فعال می 6-4در محیطی به شکل  books.google.comنشانی  ازد وور باجستجوگر گوگل بوکس      

 
 کتاب در گوگل( جستجوی موتور. محیط جستجوی گوگل بوکس )1-4شکل 

را جستجو کرد. همچنین های مرتبط با آن و کتاب شتخود را نو موردبررسیتوان عنوان جو میاین موتور جستدر      

 ا را هاین جستجوبا امکان دانلود رایگان حاصل از های د. کتابرا جستجو کر« خاصی نویسنده یاعنوان کتاب »توان می

  د. راسکوالر، منتقل کمعرفی شده در گوگل به کتابخانه دیجیتال  my libraryتوان با گزینه می

 

 . شناسایی و دسترسی به نشریات معتبر4-3

بر نشریات معت کننده ترین مرکز رسمی تشخیص اعتبار نشریات در ایران، واحدهای تابعه وزارت عتف معرفیاصلی

ات، عالوه بر امکان جستجوی نشری Journals.msrt.irبه نشانی  تفبندی نشریات علمی وزارت عاست. سامانه رتبه

 کند. ها برای بررسی اعتبار نشریات را معرفی میبرخی از سامانه 15-4کند. جدول ها را نیز ارائه میبندی آنرتبه
 ها برای تشخیص اعتبار نشریات  . برخی سامانه80-4جدول  

 توضیح انواع ردیف

 ایران  برای نشریات Journalnals.msrt.irبه نشانی  بندی نشریات علمی سامانه رتبه 1

 بررسی کمسیون دبیرخانه 2

 کشور علمی نشریات

  /https://rppc.msrt.ir/fa/pageبه نشانی 

 ایران و جهان اسالم های معتبربرای نشریات و همایش www.isc.gov.ir نشانی به پایگاه استنادی جهان اسالم 3

 برای نشریات فارسی  www.iranjournals.irبه نشانی  ایران ژورنال 4

  www.magiran.comبه نشانی  مگیران 5

پایگاه مرکز اطالعات علمی  6

 جهاد دانشگاهی 

  www.sid.irبه نشانی 

 با امکان جستجوی نشریات التین Journalseek.netبه نشانی  ژورنال سیک 7

 

http://www.bookrix.com/
https://rppc.msrt.ir/fa/page/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.iranjournals.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.sid.ir/
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 8هاهای اطالعاتی دانشنامه. پایگاه4-81

شوند. شکل عمومی تنوع موضوعی بیشتری ها به دو شکل عمومی و تخصصی منتشر میالمعارفها یا دائرهدانشنامه

 صورتپسند بوده و برخی بهها عامهشود. برخی از آنند و نوع تخصصی آن در یک موضوع تخصصی متمرکز میدار

های معتبر در حوزه تخصصی خود را شوند. هر فرد باید دانشنامهتخصصی و توسط نویسندگان سطح اول نوشته می

 های پرطرفدار عمومی معرفی شده است. انشنامهبرخی از د 16-4ها استفاده کند. در جدول شناسایی و به درستی از آن
 های پرطرفدار عمومی   . برخی دانشنامه81-4جدول 

 توضیح انواع ردیف

مختلف برای عموم جامعه و به نشانی  هایزبانتوسط عموم جامعه با سطوح سواد متفاوت در  پدیاویکی 1
rgwww.wikipedia.o  

  portal.nlai.irحوزه موضوعی به نشانی  31مقاله فارسی در  211با بیش از  زمینایراندانشنامه  2

  awiki.irبه نشانی  دانشنامه آزاد پارسی 3

  www.cgie.org.irبه نشانی  بزرگ اسالمی المعارفدائره 4

  www.britannica.comبه نشانی  بریتانیکا 5

  www.iranicaonline.orgبه زبان انگلیسی به نشانی  شناسیایرانبا تأکید بر محتوای  ایرانیکا 6

  www.infoplease.comتأکید بر اطالعات عمومی به نشانی  با اینفوپلیز 7

  www.encylopedia.comهای مختلف به نشانی با تأکید بر اطالعات عمومی در حوزه اینسایکلوپدیا 8

 

 های تعامالت علمی . پایگاه4-88

 نفاهلوجوهای بین های علمی و پرسمی و ایجاد بستر در زمینه گفتمانها برای برقراری تعامالت علبرخی پایگاه

 بسیار فرصت هاپایگاهنوع  ایناشاره کرد.  17-4توان به مواردی به شرح جدول ها میآن ازجملهاست که  شدهفراهم

 .است مقاله انواع رایگان دانلود و هاآن با ارتباط پژوهشگران، دیگر از سؤال طرح برای خوبی
     فناهلعلمی بین  تعامالتهای . برخی پایگاه83-4جدول 

 توضیح انواع ردیف

  پژوهش دروازه 1

 گیت ریسرچ یا

 از بیش اب تعامل و ارتباط فرصت نامثبت با تا دهدمی اجازه پژوهشگر هر به رایگان عضویت با

 ازمانیس ایمیل حساب باید آن در عضویت برای. را پیدا کند عضو دیگر پژوهشگر میلیون شش

  /https://www.researchgate.netبه نشانی . باشد داشته وجود دانشگاهی یا

  ها به نشانیو امکان شناخت و تعامل با آن مختلف هایتخصص در کاربر میلیون 451 از بیش با لینکدین 2

  https://www.linkedin.com 

 

 

 

                                                           
1.  Encyclopedia 

http://www.wikipedia.org/
http://www.cgie.org.ir/
http://www.britannica.com/
http://www.iranicaonline.org/
http://www.infoplease.com/
http://www.encylopedia.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
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 الگوهای مؤثر مطالعه منابع جستجو شده. 4-81

کلی شویژه فرد پژوهشگر است. پژوهشگر باید بتواند بهمهارت خواندن یکی از ملزومات کلیدی برای هر انسان و به

 ها تشخیص داده و استخراج کند. رون آنورانه، منابع جستجو شده را مطالعه و نیازهای اطالعاتی خود را در دبهره

رد ف یتر آن است که وقتخواندن هستند اما مهم ابزار ها،دارد. واژه سندهینو امیبه تفکر و درک پ ازین ح،یخواندن صح

 و مهارت در خواندن ییرا بفهمد. توانا سندهینو فراتر از واژه تمرکز کند تا بتواند منظور یبر معنا خواندیرا م یمتن

 یهادارد و متأسفانه در نظام تیاهم مطالعه حی. در خواندن روش صحدهدیم شیو مؤثر را افزا دیامکان مطالعه مف

 توانیو مهارت مناسب در خواندن م مؤثر . بامطالعهشوندیآموزش داده نم یخوبمطالعه به حیصح یهاروش ،یآموزش

 ،یریادگی زانیم شیکاهش زمان مطالعه، افزا خواندن، در یحافظه غلبه کرد. مهارت خواندن موجب روان یبر ضعف ذات

 یو درک مطالب نوشتار ییخواندن بر رمزگشا مهارت. شودیم یادآوری یسازمطالب در حافظه و آسان شتریب ینگهدار

 .است شدهیمعرف 18-4به هدف در جدول  توجه دارد. انواع سرعت خواندن با دیزمان ممکن تأک نیترعیدر سر

 سرعت خواندن متناسب با هدف انواع. 81-4 جدول

 حیتوض انواع خواندن فیرد

 کتاب مناسب ایمقاله  کیمراجع و به دست آوردن نکات مهم  افتنی یبرا یسطح 1

  فوریبا مصارف  اطالعات یآورمنظور جمعمطالب آشنا و به یدوباره خوان یبرا یتندخوان 2

  یاصل میبا مفاه هاآنو مرتبط ساختن  اتیه به جزئت، توجالپاسخ به سؤا افتنی یبرا یعاد 3

 شدهآمادهو تکمیل مفاهیم از پیش  اتیجزئ بیبه ترت یریادگیو  محتوا قیدرک دق یبرا با دقت 4

و  هیپا «درک». کندکمک میئم الع نیبا کمترموردنیاز مطلب بیشترین انتخاب درک و  هب جستجو با مطالعه مؤثر      

-که با عمیق شدن و شناخت مفاهیم پایه در حوزه مورد مطالعه، زمینه بیشتری برای آن فراهم می ستاساس خواندن ا

 شود. 

 

 مدیریت اطالعات حاصل از جستجو 4-89

 آوری اطالعات حاصل از جستجو، ساماندهی و مدیریت مناسب آن است.ترین اقدامات پس از جمعیکی از مهم

ها و در جای مناسب توان به شکل مناسب از آنآوری و انباشته شود، نمیبی جمعطور نامناساطالعات به کهدرصورتی

آوری حاصل از استفاده کرد. به همین منظور پژوهشگران الگوهای متفاوتی برای ثبت و ساماندهی اطالعات جمع

  .است شدهارائه 19-4ها در جدول ترین آنکه برخی از مهم جستجوها خواهند داشت
 های ساماندهی اطالعات حاصل از جستجوروش انواع .83-4 جدول

 حیتوض انواع  فیرد

 هاموضوعی آن بندیطبقهبا قلم و کاغذ و  بردارییادداشت نویسیفیش 1

 های جداگانه های جداگانه یا در یک فایل و فصلو ساماندهی در قالب فایل برداریکپی برداریکپی 2

 برداری ابوریحانافزار فیشو نرم OneNoteافزارهای تخصصی مدیریت اطالعات مانند ز نرماستفاده ا افزارهای تخصصینرم 3
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های مثبت و منفی خود را دارد و تا حد زیادی بستگی به میزان تسلط پژوهشگر ها ویژگیهر چند هر یک از روش       

تا  وری کار راردی و تخصصی در این رابطه، بهرهافزارهای کاربرسد آشنایی و تسلط بر نرمها دارد، اما به نظر میبه آن

 دهد. حد زیادی افزایش می

 

 WORDافزار . استفاده از نرم4-89-8

افزاری رایج مایکروسافت آفیس و از بهترین ابزارها برای تایپ متن و مدیریت های بسته نرمافزار ورد از زیرمجموعهنرم

فزار تا حدی است که برای شناخت کامل آن به یک منبع جداگانه نیاز است اهای گسترده این نرماطالعات است. قابلیت

کار  ترین نکات برایگیرد. برخی از مهمبرای پژوهشگر مورد توجه قرار می استفادهقابلترین کاربردهای اما در اینجا مهم

 است.  شدهارائه 21-4افزار ورد در جدول با نرم
 افزار وردا نرمنکات مهم برای کار ب. 11-4 جدول 

 حیتوض نکته  فیرد

 به باال کار شود.  2117های ترجیحاً با نسخه نسخه جدید 1

 ها نشوید. نوشته ریختگیهمبهبا یک نسخه کار را تمام کنید تا دچار چالش  ترجیحاً یکدستی 2

 کنید.  ایمیل خود ذخیره ویژهبهرا در کامپیوتر، فالش  شدهتایپهر روز متن  ذخیره کردن 3

 دهید آن را با عنوان یا شماره یا تاریخ جدید مشخص کنید. هر بار که فایل خود را تغییر می تمایز تغییرات 4

 آوری و ساماندهی اطالعات بدون سردرگمیهای منظم برای جمعبندیها و حتی فصلها، فایلتهیه پوشه بندیپوشه 5

 نازنین استفاده شود. انند بی لوتوس و بیهای مناسب و رایج ماز فونت فونت مناسب 6

استفاده کنید. در  Advancedو بعد  Optionو گزینه  Fileبرای نوشتن فارسی و انگلیسی اعداد از منوی  شکل اعداد 7

 When selectedرا در وضعیت  Field shadingسه کادر اول  show document contentقسمت 

  قرار دهید.  Arabicرا در وضعیت  Month namesو سوم  Contextرا در وضعیت  Numeralدوم 

دو  زمانهم داشتننگهاگر قصد فارسی کردن شماره صفحه را دارید، شماره یک صفحه را انتخاب و ضمن  شماره صفحه 8

 را فشار دهید.  کلیدصفحهدر  Shiftبا دست دیگر، کلید دیگر  Ctrlو  Shiftکلید 

کپی و  9

 چسباندن

های توان با راست کلیک و انواع گزینهاندن هر نوع متن از محیط دیگر در محیط جدید ورد میبرای چسب

 پیشنهادی یا به شکل فونت مقصد یا فونت انتخاب شده در صفحه موجود، عمل چسباندن را انجام داد.  

 تعددی وجود دارد.آن ابزارهای متنوع و م نوارابزاراست که در قسمت  7-4ای به شکل محیط ورد صفحه     
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 . محیط کلی یک صفحه ورد3-4شکل 

برخی از شود، ابزارهای متعددی وجود دارد که کارکرد افزار مشاهده میاین نرم نوارابزارطور که در بخش همان       

 معرفی شده است.  21-4 در جدولبرای پژوهشگر ها ترین آنمهم
 افزار وردترین ابزارهای نرمبرخی از مهم. 18-4 جدول 

 ابزارها نوار منو فیرد

1 Home Clipboard (امکان برش و کپی و چسباندن ،)Font ( انتخاب نوع، سایز، ضخیم شدن، ایتالیک، امکان

، چینوسطچین، چین، راست)امکان تنظیم چپ Paragraphدار، رنگ و هایالیت کردن فونت(، زیرخط

و  )امکان انتخاب انواع سبک نوشتاری( Stylesها(، پاراگراف ها و امثال آن برای، فاصله خطگذاریشماره

Editing )امکان جستجو، جایگزینی کلمات و انواع انتخاب متن(  

2 Insert Pages  ،)امکان ایجاد جلد، صفحه خالی و جداسازی صفحات(Tables  ،)امکان رسم جدول(

Illustrations ر(، )امکان انتقال یا ترسیم تصویر، شکل، نموداLinks  ،)ایجاد انواع لینک در داخل متن(

Comments  ،)ایجاد یادداشت یا نظر دادن(Header& Footer گذاری در سرصفحه و )نگارش و شماره

)امکان انتخاب Symbols)امکان انتخاب الگوهای نوشتاری و دسترسی سریع به نوشته(،  Textزیرصفحه(، 

   انواع نمادها و معادالت(. 

3 Design Document Formatting آرایی در نوشتار()انتخاب انواع الگوهای صفحه،Page Background  امکان(

، در صورت فعالیت داخل جدول دو منو با عناوین صفحه( زمینهپسانتخاب واترمارک، رنگ و حاشیه در 

Design  وLayout روی جدول و با عنوان کلی  کارویژهTable Tools شود. ارائه می 
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4 Layout Page Setup  ایجاد حاشیه برای صفحه، انتخاب جهت عمودی یا افقی صفحه، انتخاب سایز صفحه برای(

 Arrange)امکان تنظیمات پاراگراف(،  Paragraphچاپ، تعداد ستون نگارش و تعداد خط در صفحه(، 

 و دیگر موارد( یا جلو زمینه  زمینهپس)امکان دورچین کردن متن پیرامون عکس، بردن تصاویر به 

5 References Table of Cintents  ها(، محتوای آن روزرسانیبه)ایجاد جدول، انواع تغییرات، دادن عنوان وFootnotes 

های مختلف(، )استناددهی به روش Citation & Biblography)دادن زیرنویس، داخل کردن با اندنوت(، 

Captions  و شکل(، )ساختن عنوان برای جدول و معادله 

6 Index ها برای ساخت نمایه موضوعی و نمایه نویسندگان در  انتهای کتاب 

7 Review Proofing (امکان و ،)یرایش امالی انگلیسی، شمارش کلمات متنComments  امکان ثبت یادداشت یا(

نمایش آن با و )امکان مقایسه متن ویرایش شده با اصلی  Compareپیشنهاد روی کلمه با عبارات خاص(، 

 رنگ قرمز(

8 View های مختلفامکان تنظیم مشاهده صفحه به شکل 

9 ACROBAT  افدیپیامکان تبدیل ورد به  

و ابزارهای استناددهی در قسمت   Referencesبرای پژوهشگران بخش  افزارنرمهای مهم این یکی از بخش     

Citatation & Biblography  است.  8-4به شرح شکل 

 
 افزار ورد در نرم استناددهی. قسمت 1-4شکل 

را انتخاب کرد. با « ، شیکاگو، هاروارد و امثال آنAPA»های استناددهی مانند توان یکی از سبکمی Styleدر قسمت      

 شود. نمایان می 9-4تصویر شکل  …Add New Sourceو سپس انتخاب  Insert Citationکلیک روی گزینه 

 
  استناددهی منظوربهادر محاوره برای ایجاد منبع جدید . ک3-4شکل 
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نوع منبع )کتاب یا مقاله(، و در ادامه نام نویسنده و در صورت بیش از یک نویسنده با  Type of Sourceدر قسمت      

د شود. پس از ورود اطالعات کتابشناختی، باینهایی می Okو سپس سایر اطالعات مشخص و با کلمه  Editگزینه 

در حین نگارش و استفاده از مطالب مختلف در حین جستجو استناد یا ارجاع داد. برای این منظور در هر نقطه  تناسببه

مشخص و با انتخاب آن عمل ارجاع صورت  واردشدهشود تا منابع کلیک می Insert Citationروی گزینه  موردنظر

د توان فهرست مآخذ را در رفرنس ورمی Insert Biblographyو انتخاب  Biblographyگیرد. با کلیک روی گزینه 

 نمایش داد. 

    

 EndNoteافزار استفاده از نرم  . 4-81-1

Thomson Reuters EndNote پژوهش روند در استناد و اطالعات مدیریت افزارهاینرم ترینجامع و بهترین از یکی 

 Endnote. است کرده عرضه خود کاربران به گران،پژوهش کار سهولت جهت Thomson Scientific شرکت که است

 فمختل استانداردهای اساس بر مقاله نشر و علمی مقاالت نوشتن مستندات، مدیریت زمینه در ثریؤم بسیار کمک

امکانات  ازجمله .یکپارچه شود MS-WORD افزار ورد یانرم با تواندمی افزارنرم این .باشدمی المللیبین ناشرین

 اشاره کرد.  22-4توان به مواردی به شرح جدول افزار برای پژوهشگران میاین نرم هتوجقابل
 برای پژوهشگران EndNoteافزار ترین امکانات نرم. مهم11-4جدول 

 موارد ردیف

 هاآن در جستجو و برنامه به PDF هایفایل واردکردن 1

 منابع گذاریشتراکا و اینترنت و خود سیستم بین رفرنس 110111 تا تبادل امکان 2

 شمادر پژوهش  منابع استانداردسازی امکان 3

 دنیا مهم استانداردهای با مطابق دهیرفرنس و نویسیمنبع مختلف هایفرمت بودن دارا 4

 هاآن در هماهنگ تغییرات اعمال منظوربه پژوهش انتهایی منابع و متن منابع بین ارتباط برقراری امکان 5

 Microsoft Office Word افزارنرم با شدن یکپارچه 6

 منابع مقایسه و ترکیب ،سازیگروه 7

با انواع ابزارهای معرفی شده در آن  EndNoteافزار شما گزینه افزار اندنوت، در منوی نرمنصب نرم محضبه    

 شود. نمایان می 11-4شکل  صورتبه

      
 افزار ورد پس از نصب آن  نرمدر  EndNote. نمایان شدن گزینه 81-4شکل 
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شود تا نامی به کتابخانه اندنوت داده و محل ذخیره آن را مشخص افزار از شما خواسته میدر شروع کار با این نرم      

 «ها، لغتنامه و دیکشنرینامه، مقاالت همایشمقاله، کتاب، پایان»کنید. انواع فیلدهای اطالعات برای انواع منابع چون 

 اقدام کرد.  23-4توان به چهار شکل به شرح جدول دارد. برای ورود منابع و استنادات به اندنوت میوجود 
  EndNoteافزار استنادات به نرم واردکردنهای . انواع راه19-4جدول  

 توضیح موارد ردیف

 ورود اطالعات مربوط به منبع به شکل دستی صورت دستیبه 1

 وتاندننمایش ر از ستینگ و انتخاب گزینه والاسکوگلتنظیم گ از گوگل اسکوالر 2

 د.خوراز بخش اکسپورت و قسمت فرمت، گزینه اندنوت تیک می های اطالعاتی مانند ساینس دایرکتاز پایگاه 3

  شدهتعبیههایی که در خود اندنوت از پایگاه ها در خود اندنوت صورت آنالین از پایگاهبه 4

-4شکل وارد صفحه اندنوت به Go to EndNoteصورت دستی، ابتدا باید با گزینه ابع و استنادات بهبرای نوشتن من     

 شوید.  11

 
 . ورود به صفحه اندنوت برای ورد دستی منبع جدید88-4شکل 

ه بدر این صفحه و برای اضافه کردن یک منبع یا استناد جدید در کتابخانه شخصی شما باید روی گزینه مربوطه      

 کلیک کنید.    12-4شکل 

 
 صفحه اختصاصی اندنوت نوارابزارفرصت اضافه کردن منبع جدید بر روی  ایجادکننده. گزینه 81-4شکل 

 نمایان خواهد شد.  13-4شکل ای بهپس از کلیک روی این گزینه، صفحه     



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

120 

 
 اندنوت منبع جدید در فهرست منابع کتابخانه شخصی در ایجادکننده. صفحه 89-4شکل 

 ورا مشخص « مقاله، کتاب و یا دیگر موارد»نوع منبع از بابت  Reference Typeدر گام نخست باید از داخل کادر       

اطالعات ذخیره  «کنترل و اس»یا  ctrl+sکلیدهای  زمانهمبا کلیک د. در ادامه رسپس فیلدهای خالی الزم را تکمیل ک

در معرفی الزم به توضیح است که استفاده کرد.  24-4ن از راهنمایی به شرح جدول توابرای پر کردن فیلدها میشود. می

  تکرار نشده است. « نام، سال و عنوان»مانند فیلدهای انواع منابع، موارد معرفی شده در مرحله قبل آن 
  EndNoteافزار برای منبع جدید در نرم شدهارائه. راهنمای پر کردن انواع فیلدهای 14-4جدول  

 توضیح معادل فارسی نام فیلد ردیف

 (Journal Article)برای مقاله 

1 Author خانوادگی و اگر بیشتر از یک نفر بود با یک اینتر جدا شوند. ابتدا نام و بعد نام نام نویسنده

 مانند: 

 حمید قاسمی

 رضا فنازاد 

2 Year 1398سال انتشار اثر مانند:  سال 

3 Title نوان مقالهنوشتن ع عنوان 

4 Journal نوشتن نام مجله نام مجله 

5 Volume نوشتن چندمین سال انتشار نشریه  سال انتشار 

6 Issue نوشتن چندین شماره انتشار مجله شماره 

7 Pages 45-31مانند  موردنظرنوشتن صفحات مقاله در مجله  صفحات 

8 Keywords نوشتن کلمات کلیدی مقاله کلمات کلیدی 

9 Abstract چکیده مقاله به این بخش واردکردن چکیده 

11 Notes نوشتن هر نوع یادداشت در صورت لزوم یادداشت 

11 URL با کلیک روی آن  مقاله برود. کهنحویبهنوشتن آدرس دقیق اینترنتی مقاله  آدرس اینترنتی 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

121 

12 File 

Attachments 
 و امثال آن افدیپیویری، های صوتی، تصضمیمه کردن انواع فایل ضمیمه کردن

 (Book)برای کتاب 

1 Place Published برای کتاب نوشتن محل انتشار الزم است. محل انتشار 

2 Volume جلدی بودن نیاز نیست(نوشتن شماره جلد کتاب استناد شده )در صورت تک شماره جلد 

3 Number of 

Volume 
 جلدی بودن نیاز نیست(صورت تکدر ) کتابنوشتن تعداد جلدهای  تعداد جلدها

4 Editor حمید قاسمی مانند:نوشتن به ترتیب نام و نام خانوادگی ویراستار کتاب  ویراستار 

5 Translator نوشتن به ترتیب نام و نام خانوادگی مترجم کتاب مانند: حمید قاسمی مترجم 

 (Web Page)سایت برای وب

1 Acess Date 1397سایت با ماه و سال مانند اسفند اریخ دریافت مطلب از وبنوشتن ت تاریخ دسترسی 

 (Thesis)نامه برای پایان

1 Academic 

Department 
 نینامه مانند دانشکده علوم انسانوشتن نام دانشکده مرتبط با گروه تخصصی پایان نام دانشکده

2 University نور نوشتن نام دانشگاه مانند دانشگاه پیام نام دانشگاه 

3 Degree مانند مقطع دکتری درجه دانشگاهی 

4 Thesis Type مانند چاپی یا الکترونیکی  نامهپایاننوشتن فرمت انتشار  فرمت 

 هادر همایش شدهارائهبرای مقاالت 

1 Coference 

Name 
 برگزارشده همایشنوشتن عنوان  نام همایش

2 Conference 

Location 
 حل برگزاری همایشنوشتن شهر م همایشمحل 

3 Type الکترونیکیچاپی یا  صورتبه منتشرشدهنوشتن فرمت مقاله  فرمت   

 برای لغتنامه

1 Title نوشتن عنوان فرهنگنامه عنوان 

2 Dictionary 

Title 
 نوشتن لغت مورد استناد عنوان لغت

3 Reprint Edition نوشتن شماره ویرایش مجدد ویرایش مجدد 

ود  و شنام نویسنده، نام اثر نوشته می جایبهسایتی مشخص نبود، نویسنده مطلب مورد استناد از وب کهدرصورتی     

 سایت آورده خواهد شد. عنوان اثر، نام وب جایبه

 

 OneNoteافزار استفاده از نرم. 4-81-9

 خانواده مایکروسافت هایرمجموعهاز زی)وان نوت(  OneNoteافزار افزارهای مدیریت اطالعات، نرمنرمدیگر از      

 با زمانمهافزار این نرم. کندپژوهشگر کمک مییک دفترچه راهنما به مدیریت اطالعات  مثابهبه افزار. این نرمآفیس است

ریق یا از ط آفیس خانواده هایبرنامه رد توان آن را شود و میمی نصب کامپیوتر روی ،«پاورپوینت و اکسل ،ورد» نصب

آوری جمعو مختلف پژوهش متغیرهای در جریان جستجو برای . پژوهشگر در کامپیوتر یافت Onenoteویجستج
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برای منظور در نخستین گام باید د. نساماندهی کها را افزار آنتواند با این نرممیاز منابع مختلف اطالعات مربوطه 

 . کردباز  14-4محیطی به شکل در افزار را صفحه این نرم

 
 نوت. محیط اولیه وان84-4شکل 

 را دفترچه نام سپس و انتخاب را File گزینه باال، چپ سمت منوی ازشود ابتدا باید طور که در شکل دیده میهمان     

 کلیک Create Notebook دکمه روی وعنوان نام انتخاب به «شرکت»برای نمونه یک مفهوم یا متغیر مانند . ردک تعریف

توسط همکاران پژوهشی به شرح شکل  دفترچه مشاهده و تکمیل برای امکانشما  از نوت وانافزار نرمشود. در ادامه می

 معرفی کرد.  Invite People روی کلیک با را هاآن ایمیلتوان می تأیید صورت در .سؤال خواهد شد 4-15

 
 ه. پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت فرد دیگر برای تکمیل متغیر یا دفترچ80-4شکل 

 نمایان شود.  16-4شکل شود تا محیطی بهمی انجام دیگر دفترچهمتغیر یا  دو برای را کار همین      

 
 افزار. ایجاد سه متغیر یا دفترچه در نرم81-4شکل 
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 در ادامه  وبا کلیک روی متغیر مربوطه . ردک تعریفجدیدی  هایسرفصلتوان برای هر متغیر یا مفهوم می حاال     

توان نام سرفصل جدید را انتخاب و آن را ایجاد کرد. می Rename گزینه انتخاب و New Section 1 روی راست کلیک

ان با توتوان برای هر متغیر چندین سرفصل ایجاد نمود. حاال برای تعریف و تکمیل هر سرفصل میبه همین نحو می

 .(17-4یجاد کرد )مانند شکل ا جدید صفحهدر سمت راست صفحه، انواع  Add Pageانتخاب گزینه 

 
 های یک متغیر . نمونه ایجاد صفحات جدید برای هر یک سرفصل83-4شکل 

متن، فیلم، لینک و »های انواع اطالعات حاصل از جستجوهای خود را به شکل ایجادشدهتوانید در صفحه شما می     

-4در جدول  هاآن ترینمهمنوت شبیه ورد هستند اما انافزار ووارد کنید. اغلب ابزارهای معرفی شده در نرم« امثال آن

 معرفی شده است.  25
 نوت وان نوارابزارترین ابزارها در برخی از مهم. 10-4 جدول

 حیتوض نوار منو فیرد

1 Home Tagsامکان کلیک روی عنوان نوشته در صفحات و انتخاب تگ مناسب برای نوشته و دیگر موارد : 

Email Page Email : ایجاد لینکی به ایمیل خود 

2 Insert File Attachmentهای متنی یا تصویری یا صوتی به داخل صفحات: داخل کردن انواع فایل 

Screen Clipping نوتدر داخل صفحه وان سایتوبو ظاهر کردن صفحه  برداریتکه: امکان 

Recording امکان ضبط صدا یا تصویر در صفحه : 

3 Draw ها ها و نوشتهآمیزی شکلبندی و رنگنمودار، شکل برای رسم 

4 History  شدهخواندهبرای مشخص شدن صفحات 

5 Review های الزمبرای رمزگذاری روی بخش 

نوت مطالب را به وان Internet Explorerتوان به کمک مرورگر نوت، میها به وانسایتبرای انتقال مطالب از وب     

، راست کلیک و با موردنظرشد و سپس روی اطالعات  موردنظرسایت کار ابتدا باید وارد وبی اینمنتقل کرد. برا

-و می شدهذخیرهافزار منتقل کرد. مطالب در این نرم موردنظرفصل و صفحه آن را به  sent to OneNoteانتخاب گزینه   

 های انتخابی تبدیل و ارسال کرد. ها را فرمتتوان آن
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 مودبخش 

اجرای مبانی 

 پژوهش
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 مپنجفصل 

   شناسی پژوهش مبانی روش
 

 پژوهشروش بندی از دستهانواع هدف کلی: آشنایی با 

 اهداف یادگیری

  پژوهش  بندی روش دستهلگوهای اآشنایی با 

  های پژوهشانواع روشآشنایی با    

  پژوهش منطق استفاده از انواع روش آشنایی با     
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 مقدمه 

د های میان پژوهشگران و اساتیگیرد. یکی از چالشقرار می مورداستفادهو  بندیدستهپژوهش از ابعاد مختلفی های روش

ها و مفاهیم مربوط به هر یک از آنان است. در بندیهای خاص در برخی از موارد در انواع این دستهاین حوزه برداشت

 ها برگرفته از منابع معتبر و دیدگاه اساتید به شکلی مشخص ساماندهی شود. این فصل تالش شده است تا انواع روش

 

 پژوهشهای روشبندی دستهالگوهای انواع . 0-8

وجود دارد که آن از تعددی های مبندیدستهالگوهای کند و را مشخص میپژوهش اجرای چگونگی ، پژوهشروش 

ر دروش پژوهش  بندیدستهالگوهای است. انواع پژوهش یر اجرای بر اساس راهبرد و مسبندی الگوی دستهترین آن مهم

 .  است شدهارائه 1-5جدول 
 پژوهش روش بندی الگوهای دسته. انواع 8-0جدول 

 انواع  بندیمحور تقسیم ردیف

 سایر کاربردی  نظری بنیادی هدف و ماهیت 1

  طولی سری زمانی مقطعی طول مدت اجرا 2

  آزمایشگاهی نادیاس میدانی محل اجرا 3

  نگرآینده حال نگر نگرگذشته زمان موردبررسی 4

   ژرفانگر پهنانگر میزان ژرفا 5

 گویانهپیش توجیهی توصیفی اکتشافی منطق اجرا 6

  موردی نمونه از جامعه کل جامعه موردمطالعه 7

  ترکیبی کیفی کمی نوع جستجوی داده 8

 ترکیبی کیفی صیفیتو آزمایشی استراتژی راهبردی یا 9

  پراگماتیسم ساختارگرا گرااثبات فلسفی )پارادایم( 11

   غیرتطبیقی تطبیقی مطابقت 11

   فرامطالعه معمولی رویکرد مطالعه 12

   مروری اصلی منبع داده 13

   غیرواکنشی پذیرواکنش پذیریواکنش 14

 داده خواهد شد. ها در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح هر یک از روش     
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 بر اساس هدف و ماهیتپژوهش انواع روش . 0-1

دارد.  تأکیدپژوهش و ماهیت یا چیستی موضوع پژوهش و ماهیت بر هدف نهایی  8بر اساس هدفپژوهش انواع روش 

ی و یا ایجاد یک نظریه، کشف مجهوالت، رفع نیازمندی زندگی انسان» از موارد یککدامپژوهش هدف یا ماهیت  اینکه

به  دیبنتقسیم هاپروپوزالاغلب  درشود. بندی اشاره میباشد، به یکی از موارد این دسته« سازمانیدرونحل مشکالت 

 . وجود دارد 2-5شرح جدول 
 بر اساس هدف و ماهیت پژوهش. انواع 1-0 جدول

 توضیح انواع پژوهش دیفر

 و هایتئور آزمایش یا ساخت و قوانین اصول، متغیرها، بین بطروا و هاپدیده اشیاء، ماهیت کشف به بنیادی یا محض 1

 .دارد توجه علمی رشته در دانش مرزهای توسعه به و پردازدمی هانظریه

 .شودیم  انجام ایکتابخانه مطالعات پایه بر و کندمی استفاده عقالنی تحلیل و استدالل هایروش از نظری 2

 زارها،اب ها،روش رفتارها، رساندن کمال به و بهبود منظوربه بنیادی هایپژوهش نتایج از استفاده با کاربردی 3

 .شودمی انجام انسانی جوامع مورداستفاده الگوهای و ساختارها تولیدات، وسایل،

 اقدام برای تحقیقو  (R&D) ایتوسعه، ارزشیابیمواردی چون:  سایر  4

پژوهشگر به سایر مواردی به  تأکیددارند اما در برخی موارد و حسب  اغلب پژوهشگران به سه مورد نخست اشاره     

 شود. اشاره می 3-5شرح جدول 
 با رویکرد خاص  بر اساس هدف و ماهیت پژوهش. انواع 9-0 جدول

 توضیح انواع پژوهش دیفر

 هدف مقایسه اطالعات با معیارها ارزشیابی 3

 ر یک زمینه یا رشته خاص هدف یافتن ابزار و وسایل مناسب د ایتوسعه 4

 هدف حل یک مشکل ویژه مثل مدیریت در زمان و مکان معین پژوهی اقدام 5

       

 طول مدت اجرا ازنظر پژوهشانواع . 0-9

 شود.انجام می 4-5های زمانی طوالنی به شرح جدول در یک مقطع زمانی و گاهی در چندین مقطع و دوره پژوهشگاهی 
 بر اساس طول مدت اجرا هشپژو. انواع 4-0 جدول

 توضیح پژوهشانواع  ردیف

 نظرسنجیآزمون یا مشاهده در یک مقطع مثل انجام یک  مقطعی 1

 گیری متغیر وابسته طی یک دوره گسترده، قبل و بعد از اثر متغیر مستقلاندازه سری زمانی 2

 ساله  4دوره دو در  جمهوررئیس مثل بررسی رفتار یک مدتطوالنیآزمون یا مشاهده در  طوالنی یا طولی 3

ها به نوع مقطعی بودن پژوهش اشاره میشناسیدر روشدلیل کمتر  همین بهها از نوع مقطعی هستند و بیشتر پژوهش     

های زمانی پیوسته، به پژوهش طولی اشاره های پژوهش در دورهشود. در موارد استفاده پژوهشگر یا دانشجو از روش

                                                           
1. Purpose 
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ش شود. در پژوهسری زمانی، یک متغیر وابسته، بعد از ارائه چندباره متغیر مستقل بررسی می پژوهش. در خواهد شد

ویژه زمانی کند. این روش بهمی آوریجمع در طول زمان یا در چند مقطع زمانی داده موردمطالعهطولی پژوهشگر از 

سال  11در طول را توان تحوالت محتوای مطبوعات میکاربرد دارد که تغییرات ناشی از گذر زمان مهم باشد. برای نمونه 

 شود.  انجام می 5-5به چهار شکل به شرح جدول  مدتطوالنیقرار داد. مطالعات طولی یا  موردبررسی
 مدتطوالنیطولی یا  پژوهش. انواع 0-0 جدول

  توضیح انواع طولی ردیف

 فاصله با مطالعه ه،پیوست نوع در) ایفاصله یا پیوسته ورتصبهیک دسته آزمودنی ثابت منتخب مطالعه تغییرات  پانل 1

 (نیاز زمان در فقط و پراکنده طوربه ای،فاصله نوع در اما منظم زمانی

 های اصلی مشابه های متعدد غیرثابت با ویژگینمونهمطالعه  روندپژوهی 2

 های مشترک خاص یک دسته خاص بر اساس ویژگیمطالعه  ایدسته 3

 هاآن آینده وگروه آزمودنی با توجه به گذشته مطالعه  یریپیگ 4

           

 محل اجرا ازنظر پژوهشانواع . 0-4

 است. شدهارائه 6-5ها در جدول داده آوریجمعمحل  اساس بر پژوهشانواع 
 هاداده آوریجمعبر اساس محیط اجرا یا محل  پژوهش. انواع 1-0جدول 

 توضیح پژوهشانواع  ردیف

 ها توسط خود آزمودنیداده ارائهطبیعی و  هایموقعیتمطالعه آزمودنی در  میدانی 1

   دومدستهای استفاده از منابع بیرونی و داده       اسنادی 2

   شدهکنترلمطالعه آزمودنی در آزمایشگاه یا محیط        آزمایشگاهی 3

  و «پرسشنامه و مصاحبه»ها از طریق مواردی چون داده آوریمعجمیدانی، مطالعه در موقعیتی طبیعی با  پژوهشدر      

 نوشته، سند تاریخی، فیلم و» انندم دومدستهای اسنادی از داده پژوهش. در است «باال پذیریتعمیمکاربردی و با »اغلب 

ل تحلیل مث) کیفی( و هم مثل تحلیل محتوا) کمیتواند شود. تحلیل اسناد در مطالعه اسنادی هم میاستفاده می «امثال آن

ها زمینه دارد. در برخی پژوهشامکان کنترل زیادی بر متغیرها و فرآیند پژوهشگر آزمایشگاهی،  پژوهشگفتمان( باشد. در 

 های کاری مدیران، انجام تحقیق آزمایشی مشکل است. مثل محیط

 

 موردبررسیزمان رویداد  ازنظر پژوهشانواع . 0-0

شده  دتأکی پژوهشاجرای  زمانمدتبندی قبل بر شود. در تقسیم پژوهشبندی دیگری در قسیمتواند موجب تزمان می

وط تواند مربرویکرد مطالعه میمالک عمل است. بر این اساس  موردبررسیبندی حاضر زمان رویداد بود، ولی در تقسیم

 .باشد 7-5جدول به شرح « گذشته، حال یا آینده»های زمانبه 
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 موردبررسیرویداد  بر اساس زمان پژوهشانواع . 3-0 جدول

 توضیح انواع ردیف

 های مربوط به وقایع گذشته مانند تحقیقات تاریخی و علی پس از وقوع  آوری دادهجمع نگرگذشته 1

 ی خاصوضعیت موجود یک موضوع، حالت، کیفیت یا رویدادبررسی و     نگر حال 2

    هایی برای آیندههای نوظهور یا برنامهپدیدهبینی و پیشبررسی و شناسایی       نگرآینده 3

های مورد از دل تغییر یا ثبات «رداف واقعیت»پیدایش دهنده چگونگی بازتاب نگر،عنوان روشی آیندهبه پژوهیآینده     

 . رور کردم 8-5در جدول توان را می پژوهیآیندههای روشانواع  .است
 پژوهیآینده پژوهشای ه. انواع روش1-0جدول 

 انواع ردیف انواع ردیف انواع ردیف

 سازیمدل 9 سناریو پردازی 5 آینده یباندهید 1

 سازیو بازی یسازهیشب 11 سازی اندازچشم 6 دلفی 2

 ای این جدول هترکیبی از روش 11 نقشه راه 7 واکاوی روندهاتحلیل روند یا  3

   ینگرپس 8 هاواکاوی پیشران 4

 

 بر اساس منطق اجرا پژوهشانواع روش . 0-1

 شود. تقسیم می 9-5بر اساس منطق اجرا به انواعی به شرح جدول  پژوهشانواع روش 
 به لحاظ منطق اجرا پژوهش. انواع روش 3-0جدول 

 توضیح انواع ردیف

  دارد؟( هاروی سازمانآثاری فضای مجازی چه  :مانند)درباره یک موضوع  سازیو مفهوم یهتهیه الگو و نظر اکتشافی 1

  بینند؟(یمتلویزیون زنان بیشتر از مردان آیا  :مانند)در حال وقوع  تمرکز روی مسئلهبا ای خاص توصیف پدیده توصیفی 2

  نند؟(بییم اخبارچرا مردان بیشتر از زنان  :مانند)تشریح علت وقوع چیزها و تشخیص روابط علی بین متغیرها  یتوجیهی یا تبیین 3

 )مانند: وضعیت مخاطب تلویزیون در آینده چگونه است؟( پژوهشنتایج های آینده بر اساس پدیدهبینی پیش پیشگویانه 4

 

  موردمطالعهبر اساس  پژوهشانواع روش . 0-3

و گاهی از یک جامعه  اینمونهانجام داد. گاهی کل جامعه، گاهی  موردمطالعهتوان بر اساس دیگری را می بندیدسته

 . گیردمیقرار  موردبررسی 11-5 جدولموردی خاص به شرح 
 موردمطالعهبر اساس  پژوهش. انواع روش 81-0جدول 

 توضیح انواع ردیف

 (کل شمار یا سرشماری) پژوهشانتخاب کل جامعه برای  کل جامعه 1

 متفاوت  هایتعمیم باقدرتگیری مختلف نمونه هایشکلانتخاب بخشی از جامعه به  نمونه از جامعه 2

 مطالعه گسترده و کامل روی یک مورد خاص مانند یک تیم، یک مدرسه، یک شبکه، یک شخص یا یک سازمان مطالعه موردی 3
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 ها بر اساس نوع جستجوی داده پژوهشانواع . 0-1

 ت. اس 11-5 جدولها شامل مواردی به شرح آوری دادهبر اساس نوع جستجو و جمع پژوهش انواع
 هابر اساس نوع جستجوی داده پژوهش. انواع 88-0 جدول

 توضیح پژوهشانواع  ردیف

 های عددی گیریاستفاده از اندازه کمی )آزمایشی و توصیفی( 1

 ها های کالمی و تفسیر آنآوری دادهجمع کیفی 2

 ترکیب دو روش کمی و کیفی  ترکیبی 3

تجارب شخصی، مشاهده، شهود، »ی مبتنی بر هادادهو برگرفته از روش کیفی  ها باغلب پژوهشهای دور اگذشتهدر     

هده و فرضیه، تجربه، قابلیت مشا»کمی با تأکید بر های پژوهشبعد از رنسانس . بود« مصاحبه، تحلیل فردی و امثال آن

ستگی ضی، محاسبه، مقایسه، همبریا»و استفاده از  «دقتدر کسب نتیجه و افزایش از درجه احتمال استفاده » ،«تکرارپذیری

 ألهایخترکیبی با توجه به  ویژهبههای کیفی و امروز بازهم توجه به روش. گرفت قرار توجه مورد« آماری و دیگر نمادهای

-5توان در جدول های پژوهش کمی و کیفی را میترین تفاوتبرخی از مهم موجود در روش کمی، رو به افزایش است. 

 . مرور کرد 12
 های کمی و کیفی . مقایسه پژوهش81-0دول ج

 کمی  کیفی محور تفاوت ردیف

 قیاسی استقرایی رویکرد پژوهش 1

فهم، توصیف، کشف معنا، تولید فرضیه، فهم و درک  هدف 2

 ها بر اساس بسترهای خاصالگوی رفتارها و کنش

، اثبات، آزمون فرضیه، کشف قواعد موجود توصیف

 نی و کنترل محیطبیجهت پیش شمولجهانو 

 عددی متنی هابازنمایی داده 3

 های آماری تحلیل هامضمون تحلیل 4

 جداول و نمودارهای آماری روایتی اهبازنمایی یافته 5

 سوم شخص، لحن منفعالنه  ، لحن فعاالنهشخصاول صدای پژوهشگر 6

 داد مشاهده زیاد و تعداد معدودی از متغیرهاتع تعداد مشاهده کم با تعداد جنبه مورد مطالعه زیاد روند پژوهش 7

 مقدار؟ چه تعداد؟ وقت؟ چهچه چرا؟ چگونه؟ سؤاالت پژوهش 8

 عینی ذهنی بعد مطالعه 9

 تصادفی، بزرگ و نمایندگی غیرتصادفی، کوچک و هدفمند نمونه  11

 قطعی نسبی سطح اطمینان 11

    

 ا بر اساس راهبرد و مسیر اجر پژوهشانواع . 0-3

یار مهم بس بندیدستهاست. این نوع  شدهطراحیاز سؤال  ایگونهبهبندی، هر روش تحقیق برای پاسخ در این نوع طبقه

شاره ا هابندیدستهخود در این  پژوهشدر پروپوزال خود، حتماً به نوع استفاده از روش  رودمیاست و از دانشجو انتظار 
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آن  که بهتر کندمیراهبرد اشاره  ازنظریا فقط  اجرا مسیر ازنظر پژوهشبه روش  کند. در بسیاری از موارد دانشجو تنها

 ژوهشپاست که هر دو در امتداد یکدیگر مطرح شوند. زیرا هر نوع روش تحقیق بر اساس مسیر اجرا پس از تعیین روش 

 خواهد بود.  تردرکقابل راهبردبر اساس 

نوع  ازلحاظتوان را می پژوهش. راهبرد اجراستقابلردی و عملیاتی در دو سطح راهب پژوهش هایروش اصوالً     

 عملی روشی علمی در تعریف پژوهشقرار داد.  موردتوجه، قابلیت کنترل رفتار و زمان و بررسی رویداد پژوهشپرسش 

     در جدولکند. می توجهیقابلمناسب کمک  هایحلراهمشکالت دنیای واقعی بوده و در طراحی  مندنظامو توصیف 

  . اندشدهمعرفییا شکل عملیاتی آن  اجرا مسیربر اساس راهبرد و پژوهش های روش 5-13

 (پژوهشطرح ) اجرا مسیربر اساس راهبرد و  پژوهش. انواع 89-0جدول 

 اجرا انواع روش پژوهش بر اساس مسیر انواع پژوهش بر اساس راهبرد ردیف

 تجربی یا آزمایشی الف

کاری متغیر مستقل و )راهبرد  دست

 ها(آوری عددی دادهجمع

  . پیش آزمایشی یا شبه آزمایشی 3. نیمه آزمایشی، 2حقیقی،  .آزمایشی کامل یا1

 غیرآزمایشی یا توصیفی ب

 کاری متغیر)راهبرد: بدون دست

 ها(آوری عددی دادهمستقل و جمع

تحلیل .5مطالعه موردی، .4. همبستگی، 3. پیمایشی، 2ای، یا علی مقایسه .پس رویدادی1

(، AHP) .فرایند تحلیل سلسله مراتبی9.روش دلفی، 8تحلیل،  . فرا7.تاریخی، 6محتوا، 

. 13.تحلیل روند یا واکاوی روند، 12تحلیل استنادی، .11.برآوردی یا ارزیابی، 11

 چندگانه معیارهای با گیریتصمیم روش.15، تطبیقی مطالعات.14، استراتژیک مطالعات

(AHP & ANP) ،16.تحقیق.19، پژوهی اقدام.18، فراتحلیل .17، هاداده پوششی تحلیل 

استفاده ) روش پژوهشی چند.23، کیفی سازیمدل.22، کیو.21 ،کاویداده.21، عملیات در

 روش توصیفی( بیش از یک

 کیفی پ

 کاری متغیر)راهبرد: بدون دست

 آوری کالمی و غیرمستقل و جمع

 ها(عددی داده

.تاریخی، 5.تحلیل گفتمان، 4گروه اسمی، .3، .گروه متمرکز2اندد تئوری، .گر1

.مطالعات 9ای، .تحقیق مشاهده8های عمیق، .مصاحبه7مونوگرافی(، ) نگاری.تک6

 یا سنجی .جامعه13شناسی، .نشانه12شناختی،  .پدیدار11نگاری، قوم .11استراتژیک، 

.دیالکتیک، 16روایتی،  یا وایی.ر16تماتیک،  .تحلیل15.دلفی، 14سنجی،  گروه

نقد .22.مطالعه موردی، 21.فمنیسم، 21.واسازی، 19موردی،  .مطالعه18.تبارشناسی، 17

اپرا، . 26انداز سازی، .چشم25.سناریوسازی، 24.پژوهش حقوقی، 23کتاب، 

  استفاده بیش از یک روش کیفی() روش پژوهشی چند.29فراترکیب، 28.ژانرشناسی، 27

 ترکیبی ت

های کمی و )راهبرد: ترکیب روش

 کیفی(

، اکتشافی متوالی )اول کیفی بعد کمی(.2، تبیینی متوالی )اول کمی بعد کیفی(.1

بخشی از دیگری  عنوانبه)یکی  زمانهمای النه.4، )هر دو باهم( زمانهمهمسوسازی .3

 ( زمانهمطور به

 کاریدستراهبرد اجرایی وجود دارد که با  ازنظر «و ترکیبیآزمایشی، توصیفی و کیفی » پژوهشچهار روش  درواقع     

 . دشومیی یا ترکیب بیش از یک مورد، راهبرد اجرایی آن مشخص یفو مطالعه ک کاریدست، فقدان مستقل متغیر
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 میکمطالعات کیفی اغلب سعی در توصیف یک مشکل، مسئله، پدیده یا یک وضعیت دارند، بدون اینکه بخواهند آن را 

وتی و کتبی، ص) اسنادهایی نظیر مصاحبه با سؤاالت باز، مشاهده، تحلیل اغلب از روش پژوهشکنند. در این نوع  زیسا

ارائه میزان تنوع »تواند برای: کیفی می پژوهششود. برای نمونه تصویری(، استنتاج از مطالب، الگوها یا تفاسیر استفاده می

ک ، توسعه تحلیل تاریخی یفردمنحصربهیک وضعیت  کمی غیرتوصیف نظر افراد مختلف درباره یک موضوع خاص، 

 قرار گیرد.  مورداستفاده «رویداد

اندازه( تغییرات در یک موضوع، مسئله، پدیده یا یک وضعیت خاص را در ) مقادیرعمدی  صورتبه پژوهشگراگر     

 کمیو توصیفی( خواهد بود. در مطالعات  آزمایشی) کمی صورتبه شدهآوریجمعهای نظر بگیرد، در این صورت داده

سته یا )سؤاالت ب ، سؤاالت مبتنی بر ابزارشدهتعییناز پیش  هایرویهآزمایشی و توصیفی( اغلب از ابزارهایی نظیر )

های مبتنی بر عملکرد، نگرش، مشاهده یا اطالعات مربوط به سرشماری، قابل انتخاب برای هر گویه(، داده هایگزینه

 شود. ماری و تفسیر، استفاده میتحلیل آ

ه اغلب شود. این نوع مطالعگفته می «ترکیبیپژوهش روش »شود، به آن وقتی از هر دو رویکرد کمی و کیفی استفاده      

آماری  ها، تحلیل محتوایی وهای کیفی، سؤاالت باز و بسته، اشکال مختلف دادهبا روش شدهتعیینهای از پیش شامل روش

 از هر دو رویکرد کمی و کیفی است.  آمدهدستبههای نهایی بر اساس یافته گیرینتیجهو 

اجرای ) اجرا مسیرمناسبی بر اساس  پژوهشمربوطه باید روش  پژوهشپس از تعیین راهبرد اجرایی و انتخاب روش      

 ایتبهرل کمی شدن یا تبدیل از مقیاس های قاببا داده پژوهشیمسیر اجرا، هر  ازنظر بندیتقسیمعملیاتی( انتخاب شود. در 

در هر دو  جراا مسیر کنندهتعیینها شرو این ازشود. برخی می بندیطبقهبه کمی داشتن، در گروه غیرآزمایشی و توصیفی 

خواهند بود، لذا در برخی از منابع برای رفع ابهام از  پژوهشهای راهبرد توصیفی و کیفی بر اساس نوع و مقیاس داده

 .دشومیتحلیلی استفاده –وان توصیفی عن

 

 بر اساس رویکرد پارادایم پژوهشانواع روش . 0-81
-شیوه خالصه»های پژوهش اشاره به بندی روشمنتخب آن برای دستهم ومفهپارادایم دارای تعاریف متعددی است اما 

-امنظ چارچوب»عنوان بهر، پارادایم دیگ عبارتبهاست. « های او برای خلق دانشسازی باورهای پژوهشگر درباره تالش

 کیفیت پژوهش و ی برایهایهای بنیادی، مسائل کلیدی، رویهفرض» ، به پوشش اموری چون«نظریه و پژوهشبخش 

 ست و دریدنبال چ»کند که مشخص میپارادایم برای پژوهشگر  درمجموع. پردازدمی« هاهای دستیابی به پاسخروش

 (. 1392)محمدپور،  «دهد؟رخ می چیزی چهآن پارادایم در  ردبررسیمو درون و برون محدوده

ای هبا توجه به بنیاندر پژوهش خود را  «و ترکیبی کیفی ،کمی»های شناسیروشپژوهشگر باید دلیل انتخاب      

ه دسته ها را به سنتوان آشناسی، میها با رویکرد روشبندی پارادایمترین دستهبیان کند. در سادهفلسفی و پارادایمی 

در فلسفه د. تقسیم کر« پراگماتیسم با رویکرد ترکیبی»و « ساختارگرا با رویکرد کیفی»، «گرا با رویکرد کمیاثبات»
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وجود دارد که با بررسی  14-5به شرح جدول « شناسیشناسی و روششناسی، معرفتهستی»پژوهش سه رکن بنیادی 

  تری را هم شناسایی کرد. نوعهای متتوان پارادایمها میعمیق آن
 ژوهشفلسفه پارکان .84-0جدول 

 توضیح ارکان ردیف

 تأکید بر شناخت شکل و ماهیت واقعیت در جهان واقعی  شناسیهستی 1

 شناسیدر هستی شدهشناختههای تأکید بر شناخت شکل و ماهیت روابط بین واقعیت شناسیمعرفت 2

 ها در جهان واقعی شناخت شکل و ماهیت واقعیت و روابط آن هایتأکید بر روش شناسی روش 3

به معرفی پنج  15-5سه رکن فلسفه پژوهش معرفی شده است. در جدول مبنای تری بر های متنوعامروزه پارادایم    

و  مایپارادمواضع یا رویکردهای هر فلسفه پژوهش ارکان است.  شدهپرداختهپارادایم بر اساس ارکان فلسفه پژوهش 

کند؛ بنابراین پژوهشگر ضمن معرفی پارادایم خود در پژوهش باید به مشخص میرا  هاتمایز آن با دیگر پارادایم

   در ارکان فلسفی آن نیز بپردازد.  مورداشارهمحورهای 
 فلسفه پژوهش پارادایم بر اساس ارکانمواضع بنیادی هر . 80-0جدول 

 پارادایم            ردیف

 رکن      

گرا یا فرا اثبات گرااثبات

 گراپسااثبات

ساختارگرا یا 

 تفسیری

 پراگماتیسم  انتقادی

قوانین و برای  شناسیهستی 1

 شمولحقایق جهان

حقیقت واحد و برای 

 توضیح علی پدیده

واقعیت برای 

 چندگانه

جهان پیچیده برای 

های پیدا با قدرت

 هیافتو پنهان سامان

های واقعیت

حدت چندگانه با و

 شناختیهستی

 و عینی ذهنی بین عینی و ذهنی ذهنی عینی عینی شناسیمعرفت 2

 ترکیبی کیفی و قیاسی کیفی و استقرایی کیفی و قیاسی کمی شناسیروش 3

جود در جهان و« یک حقیقت»، بر این فرض استوار است که در هر مورد فقط گراعملگرا یا گرا یا واقعپارادایم اثبات      

با توضیحات علی پدیده الگودار درباره رویدادها « یک حقیقت»نیز به دنبال « گراهاپسااثبات»رد که باید کشف شود. دا

؛ است توضیح و شناساییقابلواقعیت یا ادراک فرد  ،«گراپارادایم تفسیری یا ساختارگرا یا برداشت»بر رویکرد  بناهستند. 

در ارتباط با  روابط قدرت وتأکید بر تفکر با  «پارادایم انتقادی»شود. در می «سیرخوانده، تحلیل و تف»یعنی مانند یک متن 

 ورداشارهماز موارد  یبر ترکیب« پراگماتیسم»در رویکرد . گیردمیورد توجه قرار در فرد و گروه م« ها و باورهاعقاید، اسطوره»

 د. شومیتأکید « ذهنی و عینی»و شناختی مبتنی بر رویکردهای 

رن یا مدپست»پارادایم شود. هم اشاره می« فمنیسم»و « مدرنپست»های در بسیاری از منابع به دو پارادایم دیگر بنام     

بودن  عیو جمپراکنده، ناپایدار »بر شناسی است با این تفاوت که از منظر هستیرویکرد انتقادی همان « پساساختارگرا

-رفتاز منظر معد. ارتأکید د« هاکلیت حقایق و قطعیتتردید درباره راه با همگیری آزاد تصمیم فضایبا دانش و قدرت 

تواند نمی هاها بر اساس آنآوری دادهو جمعها نظریهها، دیگر به دلیل پراکنده و متکثر بودن واقعیت پارادایم،در این شناسی 

ای هشناسی به روشاز منظر روش کمک کند. به همین دلیل وحقیقت چندوجهی  یایک پدیده و توضیح شناخت به 

ناسی بر شنیز از منظر هستی« فمنیسم»پارادایم ساختارشکن و بررسی وجوه مختلف برای رسیدن به پاسخ نیاز است. 
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-رایی و فراعینیگثنویت»شناسی در این پارادایم دارد. از منظر معرفتتأکید « گرایی جنسیتی و واقعیت جنسیتی شدهنسبی»

أکید شناسی نیز تگیرد. از منظر روشمورد توجه قرار می« وجود تفاوت بین دنیای زنانه و مردانه»بان ساده و به ز« گرایی

عنوان به ست کها زیربنای نظری و فلسفی روش پژوهش ترکیبی «پارادایم پراگماتیسم» است.« گفتگو، جدل و تأویل»آن بر 

مردود نها تهای کمی و کیفی نهبین روش قابل متعارف و قدیمی. از این منظر، تشودشناخته میشناختی سوم جنبش روش

گرایی صلح ها،انجامد. پراگماتیسم بر تلفیق پارادایم، ناقص و مخدوش میسویهیکشود، بلکه به ایجاد معرفت تلقی می

   (. 1392ها در قلمرو پژوهش تأکید دارد )محمدپور، شناختی و ادغام فنون آنروش

         

 پژوهش تطبیقی. 0-88

 مقایسه بدون تفکرتطبیق رویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف است که مقایسه یکی از اجزا و محور کلیدی آن است. 

 مقایسه ساسا بر تطبیقی روش. نیست پذیرامکان نیز علمی پژوهش و اندیشه هیچ مقایسه، غیاب در و نیست تصورقابل

 هاتفاوت و هامشابهت تبیین و توصیف بر عالوه تطبیقی روش تحلیل. گیردکل میش هاتفاوت و هامشابهت فهممنظور به

دهد قرار می موردمطالعه را کشورها و جوامع ها،ملت همچون مقیاسبزرگ و کالن اجتماعی واحدهای یپیامدها و شرایط

ی مسیرهای اجرا در پژوهش تطبیقتواند کیفی، کمی یا ترکیبی باشد. انواع این نوع پژوهش می .(1384 مارش، و کی مک)

 شود. در بخش سوم معرفی می

  

 پژوهش کیفی . 0-81

ا با همند برای توصیف عمیق تجربیات زندگی و درک و تفسیر معنای آنای ذهنی و نظامپژوهش کیفی یک نگرش، شیوه

صورت کالمی، رد مطالعه را بههایی سروکار دارد که واقعیت مودادههای متنوع است. پژوهش کیفی با استفاده از روش

یند کننده در فراد. این نوع پژوهش بر معنایی تأکید دارد که افراد شرکتکنحلیل میتتصویری یا امثال آن نمایان و 

 مشاهده،» چون هاییفعالیت مجموعه از عبارت کیفیپژوهش اجرای پژوهش از پدیده مورد مطالعه در ذهن دارند. 

 یاریپژوهش  موضوع درباره ،اولدست اطالعات کسب در راپژوهشگر  نحوی به هرکدام که است« امثال آن و مصاحبه

. دشویاستفاده م «شدهبندیطبقه و ادراکی تحلیلی، هایتوصیف» برای شدهآوریجمعهای داده ازدر این روش . دهندمی

 کیفی قرار پژوهشباشد در زمره  کردن کمّی هرگونه یا آماری هایروش از غیر هاییشیوه با کهای هر نوع یافته درواقع

 . دارد وجود 17-5به شرح جدول  عمده بخش سه کیفی پژوهش درگیرد. می
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 اجزای کلیدی پژوهش کیفی . 83-0جدول 

 توضیح اجزا ردیف

 «و امثال آن مشارکت و مشاهده مصاحبه،»هایی چون راه از هادادهآوری جمع هاداده 1

 هایشیوه شاملکه  هانظریه یا هایافته به رسیدن برای تفسیری و یتعبیر ،تحلیلی هایروشبا  هاداده لیوتحلهیتجز 2

 ،یآمارریغ گیرینمونهانند م دیگری هایشیوه. است« کدگذارییا  هاداده از پردازیمفهوم»

  هستند. یتحلیل مرحله از بخشی نیز دیاگرام صورتبه مفهومی روابط نمایش و بردارییادداشت

 علمیهای همایش و تمجال در هاآن ارائه و شفاهی و شدهنوشته هایگزارش گزارش نتایج 3

 های کیفی فرصتیهای مطالعات کیفی حاصل نگاه عمیق به حوزه مورد مطالعه است و در حقیقت پژوهشیافته         

 جایبه« ایدانشمند عرصه»ل پژوهشگر به یک هستند و این به معنی تبدی« پژوهشگرمدار»های برای انجام پژوهش

ا ههای غیر کیفی یا صرفاً کمی، پژوهشگر کنار دادهاست. به این معنا که در بسیاری از پژوهش« ایپژوهشگر پرسه»

های خاصی را تجربه افزارها، چالشو استفاده از نرم« آوری دادهجمع»های مختلف کند و اغلب توسط تیمحرکت می

-ها دانسته، خود را غرق و غوطههای کیفی، پژوهشگر خود را ملزم به حرکت سایه به سایه با دادهاما در پژوهش کند؛می

مصرف را با عناوینی های بینماید. برخی کارشناسان پژوهشکند و حضور در عرصه را ترسیم میور در محتواها می

ی از بسیار کشند.به چالش می« افزارشیفتگینرم»و « گیزدکمیت»، «آمارپرستی»، «گری آماریگرایش به جلوه»چون 

هستند. این قاعده « موضوع، رویکرد، مراحل، ابزار، تحلیل و استنتاج»هایی در ها و تقارنهای کیفی دارای شباهتروش

ه ک« تحلیل مضمون»شود. برای نمونه برخی معتقدند روش های کمی، کمتر دیده میهای کیفی است که در روشروش

های دیگر است و برخی دیگر، آن را روش مستقل های پژوهش کیفی و تحلیل محتواهاست، شبیه روشخود پایه روش

و  های ممتازیکی از ویژگی(. 1395کنند )خنیفر و مسلمی، ها قلمداد میدانند بلکه ابزاری برای طرح سایر روشنمی

تفکر از » و« کار از آغاز تا پایان»یشی به معنای ساده خود بر است. بازاند« بازاندیشی»شناسی کیفی روش متمایزکننده

-تأکید دارد. بازاندیشی به خودتأملی یا خوداندیشی انتقادی پژوهشگر در همه مراحل پژوهش گفته می« پایان به آغاز

ای هشیوه»، «اهارزیابی مفاهیم و مقوله»سازد به بازنگری کل پژوهش از قبیل . این ویژگی پژوهشگر را قادر میشود

: 1392)محمدپور،  بپردازد« سهم خود در پژوهش»و « چگونگی استنتاج و استنباط نهایی»و « هاآوری و تحلیل دادهجمع

ی هانگرانه به معرفی هر یک از روشدر این کتاب تالش شده است تا با رویکردی جامع حالبااین(. 218، ص: 1جلد

 ها پرداخته شود. ها نسبت به بقیه روشآن متمایزکنندههای خاص و و ویژگی کیفی

 دهد. در برخی منابع انواعرا نشان می تأملیقابلهای های پژوهش کیفی در منابع مختلف تفاوتبندی از روشدسته     

ژوهی، پنگاری، پدیدارشناسی، اقدامتاریخی، گرانددتئوری، قوم»های پژوهش کیفی در یک دسته و با عناوینی چون روش

ل های تحلیگیرند و سایر مفاهیم یا روشقرار می« مطالعه موردی، مونوگرافی، دلفی، کیو، اپرا، گروه اسمی و امثال آن

« وه تحلیلشی» عنوانبه« شناسی و امثال آن راگفتمان، روایتی، محتوا، هرمنوتیک، ژانر، مضمون، نشانه» تحلیلگونه مانند 

های کیفی به شرح بندی از روش( برگرفته از نتایج یک پژوهش، دسته1395می )راستا خنیفر و مسلدانند. در اینمی

 اند. را ارائه کرده 18-5جدول 
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 . انواع روش پژوهش کیفی با توجه به هدف81-0 جدول

 خروجی و نتایج روش ردیف هدف

سازی اطالعات و حرکت به عصاره

 سمت ژرفای متون 

 نشناختی و تلخیص متوروش تحلیل مضمون 1

 ها و متون )سفر به روح جمالت و جهان(غربالگری پیام تحلیل محتوا 2

 ها( در متن برای درک معانیها )دلیلبررسی دال یشناختتحلیل نشانه 3

 زبان در کاربرد نهفته وتحلیلتجزیه تحلیل گفتمان 4

 توصیف از دل تجارب زیسته تحلیل روایت 5

 االذهانی(فر بینیابی )سجوهره پدیدارشناسی 6

 سازی و تولید نظریهمفهوم گراندد تئوری 7

 جویی شناسی و حقیقتآسیب

 )سفر به فراسوی تاریخ و متن(

 ها از دل آثار و شواهدها و یافتهتولید داده تاریخی 8

 توصیف دقیق جزئیات یک قوم یا ملت نگاریمردم 9

 تگی رویدادها روش تاریخی مبتنی بر عدم پیوس تبارشناسی 11

 شمار یک مورد های بیبررسی جنبه مطالعه موردی 11 نگری برای تفسیر و تطبیقجزئی

 مطالعه یک عرصه برای ایجاد تغییر و تعدیل فوری  اقدام پژوهی 12

 ها کشف نقاط افتراق و انطباق پدیده تطبیقی 13

 برای نشان دادن تناقضات مفهومی  بررسی جزءنگر مفاهیم واسازی 14 نهضت قیام بر قواعد روشی

 تجربه کاوی زنان و خلق نظریه جدید   فمنیسم 15

 انقالب تلفیق روش کمی و کیفی  آمیخته 16 حرکت در مرزهای کمی و کیفی

 جهان افراد  سویبهراهی  کیو 17

 ها از مطالعات متعدد و پراکنده شکار یافته فراتحلیل 18

 ای هان وسیع متن در مینیاتور شبکهنمایش ج سازی مدل 19

توانند با استفاده از های کیفی میدر ادامه و معرفی هر روش در فصول آتی شاهد آن خواهید بود که برخی روش      

های کلیدی فرایند ترین ویژگیاز مهمهای کمی هم قرار بگیرند. های کمی، در زمره روشآوری دادهابزارهای جمع

 اشاره کرد. 19-5ن به مواردی به شرح جدول تواپژوهش می
 های پژوهش کیفی ترین ویژگیمهم. 83-0جدول 

 توضیح ویژگی ردیف

 اندازها در کنار یکدیگر ها و چشمهای مختلف دیدگاهقراردادن تکه چینیتکه 1

 های گسترده  دادهی تدریجی در ادامه محدودسازو  «گذرد؟چه می»شروع با یک سؤال پژوهشی گسترده مانند  تشبیه قیف 2

 واردم« تعریف، تولید و پاالیش»در مراحل « جستجو، ارزیابی، آماده کردن اسناد و ثبت»های تکرار فعالیت دورانی بودن 3

 عنوان دیدگاه آغازین پژوهش کیفیها یا ابزارهای تفسیری بهنظریهتأکید بر  مفاهیم حساس 4

 اجزا   یجابهها یا توجه به کل نگر به زمینه و عرصهجانبهنگرانه و همهتوجه کل گشتالت 5
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چه اطالعاتی؟ از کجا؟ و به چه »که طراحی یک پژوهش کیفی باید پیکربندی آن را مشخص کرد. یعنی اینبرای      

 هایمروری جامع بر انواع روش 21-5در جدول الزم است. « پاسخ مناسب سؤال پژوهش»برای رسیدن به « میزان؟

 ها صورت گرفته است. آن متمایزکنندههای پژوهش کیفی و مؤلفه
 هاآن متمایزکنندههای های پژوهش کیفی و ویژگی. مروری جامع بر انواع روش11-0جدول 

 ابزار کاربرد گیرینمونه هدف روش پژوهش ردیف

 مصاحبه و اسناد متن شکافی موارد خاص شناخت، تحلیل و گزارش تحلیل مضمون  1

 مصاحبه و اسناد تحلیل متن  واحد 31تا  1 اکتشاف در متون تحلیل محتوای کیفی 2

 مصاحبه و اسناد هاتفسیر نشانه رمزها و نمادها رد معنادارامطالعه نشانه و مو شناسیتحلیل نشانه 3

 اتثبت مکالم عوامل بیرون از متن تفسیر  هدفمند مطالعه محتوای متأثر از فرهنگ تحلیل گفتمان  4

 مصاحبه و اسناد تفسیر تجارب در روایت  2تا 1 های متنبررسی روایت تحلیل روایت 5

 مصاحبه و مشاهده شناخت پدیده با درک افراد نفر 25تا  5 کشف تجربه زنده افراد پدیدارشناسی 6

 شاهدهمصاحبه و م هاساخت نظریه از داده 61تا  15 دستیابی به نظریه از یک پدیده گراندد تئوری 7

 اسناد و مصاحبه بازتولید تاریخ تا اشباع  کشف و تفسیر رویداد گذشته تاریخی 8

 مشاهده و مصاحبه اکتشاف فرهنگی 51تا  31 کشف موارد در میدان طبیعی نگاریقوم 9

 اسناد و مشاهده هافهم عمیق واژه تا چند واژه 1 هاکندوکاو در سخن تبارشناسی 11

 انواع موارد فهم عمیق از یک مورد مورد برحسب مورد خاص مندنظامسی برر مطالعه موردی 11

 اسناد و مصاحبه تحلیل انتقادی متن ادبی 11تا  2 تحلیل انتقادی در خوانش متن واسازی 12

 انواع موارد خلق نظریه درباره زنان هدفمند زنان ازنظرمطالعه درباره یا  فمنیسم 13

 

 رویکردهای مطالعه. 81-0

توان به دو دسته رویکرد معمول و رویکرد فرامطالعه تقسیم کرد. رویکرد معمول به استفاده از کردهای مطالعه را میروی

های پژوهش« شناسیبررسی، ترکیب و آسیب»های خاص و معمول اشاره دارد اما رویکرد فرامطالعه اغلب برای روش

 گیرد. را در بر می 21-5رح جدول هایی به شرود. فرامطالعه انواع روشکار میگذشته به
 های فرامطالعه انواع روش. 18-0جدول 

 توضیح انواع ردیف

 هاها و کیفیت آنها، سیر تکمیلی نظریه، پارادایمهاها، نظریهفرضیه ازجمله های گذشتههای پژوهشتحلیل نظریه فرانظریه 1

 هاگیری و تحلیل دادهو تناسب روش پژوهش، نمونهصحت  ازجمله های گذشتهشناسی پژوهشتحلیل روش فراروش 2

 های منتخب های اصلی از پژوهشتفسیر داده ازجملهکیفی  کردیروبا  های گذشتهپژوهشهای یافتهتحلیل  فراترکیب 3

 با رویکرد کمی های گذشتههای پژوهشتحلیل یافته فراتحلیل 4
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 منبع داده. 0-89

 تقسیم« اصلی و مروری»ها را به دو دسته توان پژوهشخواهد بود، می دومدستیا  اولتدسبر اساس منبع داده که یا 

کند. اما در آوری و آن را تحلیل میها را با ابزارهای مشخصی جمعخود پژوهشگر داده« پژوهش اصلی»کرد. در رویکرد 

ها را تحلیل مطالعات پرداخته و آن ها وها یا اطالعات حاصل از دیگر پژوهشروش مروری، پژوهشگر به مرور داده

 شناسایی کرد.  22-5توان به شرح جدول های مروری را میکند. بر این اساس روشمی
 های مطالعات مروری. انواع روش11-0جدول  

 توضیح انواع ردیف

  خاص ضوعمو یک در فعلی دانشسازی موارد کلیدی از خالصه هدفیا مرور ادبیات پیشینه و با  مرور روایی 1

 «مطالعات مطالعه»یا  «مشخص عیارهایبا م مطالعات وتحلیلجزیهت»با  هاسؤال به پاسخ بررسی هدف با مندمرور نظام 2

 شواهد انواعو  کلیدی مفاهیم بردارینقشه راهاز  اکتشافی سؤال بهپاسخ  هدف بابردارانه یا مرور نقشه ایمرور محدوده 3

  مشخص ینهزم یا منطقه یکمرتبط در 

 (مندمرور نظامهای مختلف )اغلب در ادامه پژوهش نتایجبا رویکردی آماری برای ترکیب  یروش فراتحلیل 4

 جیا ناکامی نتای بهبودمحیطی در  پیچیده مداخالت ییچرا و چگونگیسازوکارهای  گرایانهواقع ررسیب بینانهواقعمرور  5

 عات برگرفته از مطالعات کیفی )مانند فراتحلیل اما برای مطالعات کیفی( ها و اطالوتحلیل دادهتجزیه فراترکیب 6

 

 پذیریواکنش. 0-84

پذیر، شامل هرگونه مطالعه رفتار انسانی است که مبتنی بر های واکنشروش برخالفروش غیرواکنشی یا غیرمزاحم 

ار فیزیکی و آث»تواند دربرگیرنده د. این روش میها نباشگفتگوی مستقیم با افراد )مانند مصاحبه( یا مشاهده مشارکتی آن

 روازاینباشد.  «اینترنت»و یا « اسناد و مدارک متنی، صوتی یا تصویری»یا « هاها مانند آثار باستانی و زبالهاز انسان جاماندهبه

های غیرواکنشی یا برند. سنجهکار میهای ثانویه بههای غیرواکنشی را برای اشاره به دادهبرخی پژوهشگران روش

دهند تا ابعاد گوناگون یک پدیده را بدون مراجعه یا تغییر در آن مورد مطالعه قرار غیرمزاحم، به پژوهشگران اجازه می

های پژوهشی ، افراد مورد مطالعه بدون آگاهی از مشاهده یا مطالعه شدن، هیچ واکنشی به فعالیتدهند. در این روش

ای برای اختالل در فعالیت پژوهش وجود ندارد. و زمینه شدهپنهانبستر موقعیت اجتماعی ندارند؛ زیرا پژوهشگر در 

-دهنده یا مشارکتهایی است که آگاهی از مورد مطالعه قرار گرفتن باعث خودسانسوری پاسخاهمیت این روش در زمان

اری و بقایای افراد مورد مطالعه را در بسیهمین دلیل برخی کارشناسان مشاهده پنهان یا بررسی مصنوعات شود. بهکننده می

های واکنشی بسیار ها از روشها تأکید دارند که خطای این روشدهند. آنها ترجیح میاز موارد بر تماس مستقیم با آن

 . (1392)محمدپور،  بندی کرددسته 23-5توان به شرح جدول  های غیرواکنشی را میکمتر است. انواع سنجه
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 های غیرواکنشی . انواع سنجه19-0 جدول    

 شامل انواع ردیف

 های آرشیوی و شواهد آثار مادیدادهثبت با های انسانی مانند ناشی از فعالیت مصنوعات 1

و با نقشی غیرتعاملی و غیرمزاحم با تأکید بر بررسی یک پدیده اجتماعی بدون اطالع افراد تحت مشاهده  مشاهده پنهان 2

 «دوری از گفتگوی مستقیم»و « مشاهده باز و آزاد»، «های عاطفی و رفتاریپرهیز از درگیری»، «حفظ فاصله»

انند م های آرشیوی مصنوعاتی هستند که معانی نمادین با خود دارند و انواع متفاوتی از مواد مکتوب یا نوشتاریداده      

ها هم این داده گیرند.دیگر مانند تصویرها را در بر می در اشکال گوناگون شدهذخیرهها یا اطالعات ها و روزنامهنامه

 های مکمل در ارتباط با موضوع استفاده شوند.عنوان منبع دادهعنوان تنها منبع مطالعه و یک پدیده یا موضوع و هم بهبه

 . هستند 24-5به شرح جدول دارای انواع متفاوتی آرشیوی های داده
 های آرشیوی ا دادهها ی. انواع ثبت14-0جدول     

 شامل انواع ردیف

 هاانواع آرشیو دولتی و غیردولتی برای مصرف عمومی مانند انواع آمارها و گزارش های همگانی مکتوبثبت 1

 های شخصیها و وبالگهای شخصی، نامهها، یادداشتانواع خودنگاری های خصوصی مکتوبثبت 2

 ابعاد گوناگون یک پژوهش  دهندهپوششعات قبلی و از مطال های آرشیویهای دادهپایگاه 3

 مانند آرشیو فیلم، صوت و تصویر  غیرنوشتاری شدهذخیرهاطالعات  4

وند. منابع شتفاوت قائل می دومدستو  اولدستدو دسته منابع پردازند، بین اکثر پژوهشگرانی که به تحلیل اسناد می     

 دومستدند. در مقابل منابع تأکید دار «ه یا گزارش شاهدان عینی از یک واقعه یا موقعیتسفرنام ،نامه» براصلی یا  اولدست

اشاره  «شناسان و گزارش شاهدان غیرعینینگاران و جامعهتحلیل تاریخ»مانند منابعی بر و  اولدستیک گام دورتر از منابع 

، «های مجازیتحلیل داده»پژوهشی خاص مانند  هایرویهبا « مجازی و الکترونیک». امروزه اسناد و مدارک کنندمی

ط قوت انقاز است.  مورد توجه قرار گرفته« مشاهده مشارکتی مجازی»، «شناختی مجازینشانه»، «نگاری مجازیمردم»

و امکان بررسی تغییرات در طول  بودن و ماندگاری بیشتر عمومی، ارزان، آساندسترسی »توان به می «ایاسناد رسانه»

  (.1392)محمدپور، اشاره کرد  «زمان

      به شرح جدول« افزایشی و فرسایشی»های توان به دو دسته سنجهمینیز آثار مادی یا مصنوعات مادی را شواهد      

 تقسیم کرد.  5-25
 . انواع آثار مادی یا مصنوعات  10-0جدول    

 شامل انواع ردیف

 رب شهر یک در هاوشابهمصرف ن برآورد»مانند ها روی یکدیگر باشته شدن الیههای مواد و مستلزم انماندهباقی افزایشی 1

 معرف عنوانبه دیوارهاروی  هاینقاشی و شعارها ها،یادداشت»یا « خانگی هایدانزباله در خالی هایبطری اساس

 « پوکه مانند جرم صحنه از جامانده اطالعات»یا « خاص افراد یا گروه یک

وسیده نقاط پ»یا « پسندیی از عامهاعنوان نشانههای کثیف صفحات کتاب بهگوشه»مانند اد گزینشی و فرسوده مو فرسایشی 2

 «پسندیعنوان شاخص عامهقالیچه در موزه به
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تحلیل . کندرا فراهم می« ینسانمحیط توسط اقدامات روزمره ا شدنفرسودهگی چگون»مطالعه امکان ها این سنجه      

بان گفتار ز نسبت بهچارچوب یا منطق کمتری ، زبان ازنظر؛ زیرا تر استپیچیدهمادی از تحلیل متون مکتوب مصنوعات 

تولید، مصرف، دورانداختن و »باید زمینه اجتماعی لذا . محصوالت مادی اغلب دارای معانی ضمنی هستند، داردو نوشتار 

ه ابستو «خود فرهنگ مادیو پژوهشگر »به عالوه بر اینکه  مصنوعات مادیدقت شناخته شود. تفسیر ها بهآن «بازمصرف

 . (1392)محمدپور،  ات شودتغییردچار در طول زمان آن  زمینه تولید شدناست، احتمال دارد همچون 

 

 تر است؟ مناسب پژوهشبندی و کدام روش کدام دسته. 0-80

های دانشجویان و شود تا تالشباعث میدقتی در انتخاب موضوع و روش پژوش در موارد متعددی متأسفانه بی

رفع یک مسئله یا مشکل یا »و حتی « نظریه، ایده، علم محض یا پیشرفت دانش»پژوهشگران به موارد مهمی چون ارائه 

کمکی نکند و تنها نوعی نشخوارگی سطحی از ظواهر علم صورت گیرد. برای این « پاسخی صریح به یک سؤال کلیدی

 ب موضوع و روش پژوهش، نهایت دقت و تأمل قبل از شروع پژوهش صورت گیرد.   منظور باید در انتخا

ا نامه ی( و فصل سوم پایانپژوهشتوان از چندین بعد معرفی کرد؛ اما در پروپوزال )پیشنهاد را می پژوهشروش      

ترین دالیل در مهم وعدرمجمپرداخته شود. پژوهش راهبرد و مسیر اجرا یا طرح  ازنظرپژوهش پژوهش باید به روش 

 است.  شدهمعرفی 26-5و معرفی آن در جدول  پژوهشانتخاب یک روش 

 نسبت به بقیه پژوهش. انواع استدالل پژوهشگران برای برتری یک روش 11-0 جدول

 هااستدالل ردیف

 فلسفه خاص پژوهشگر  1

 چارچوب خاص نظری پژوهش  2

  پژوهشمسئله پژوهش یا پرسش کلی  3

 های ممکن ها یا فرصتهای خاص پژوهش و انواع محدودیتقعیتمو 4

 یاد پژوهشعنوان طرح ها که اغلب از آن بههای پژوهش بر مبنای مسیر اجرای آنبرای درک بیشتر هر یک از روش     

 ها خواهد پرداخت. به معرفی هریک با جزئیات فرایند اجرای آن این کتاب ومسشود؛ بخش می
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 مششل فص

  مبانی انتخاب جامعه و نمونه پژوهش  
 

 هدف کلی: آشنایی با مبانی انتخاب جامعه و نمونه پژوهش 

 اهداف یادگیری

 آشنایی با قلمرو پژوهش 

  آشنایی با انواع متغیر 

 آشنایی با انواع جامعه پژوهش 

 گیری تصادفی آشنایی با انواع نمونه 

 گیری غیرتصادفی آشنایی با انواع نمونه 
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 مقدمه 

های اساسی در فرایند اجرای پژوهش انتخاب قلمرو، جامعه و نمونه پژوهش است. در این فصل فرایندهای یکی از گام

 محدودسازی و اجرای پژوهش بر اساس قلمرو، جامعه و نمونه معرفی خواهد شد. 

 

 . تعیین قلمرو پژوهش1-8

کردن قلمروهای آن برای باال بردن قابلیت اجرا و دقت عمل در آن است.  یکی از رویکردهای اصلی در پژوهش، محدود

کنند که در این کتاب با توجه یاد می« های در کنترل پژوهشگرمحدودیت»یا « محدوده»برخی از قلمرو پژوهش با عنوان 

لب موارد پژوهشگر در سه قرار خواهد گرفت. در اغ مورداشارهمفهومی، با این واژه  ازنظر« قلمرو»به غنی بودن واژه 

پردازد که این محدوده در انتخاب جامعه و نمونه نقش مهمی خواهد داشت. حیطه به تعیین محدوده قلمرو پژوهش می

 معرفی شده است.  1-6سه حیطه اصلی برای تعیین قلمرو پژوهش در جدول 
 های تعیین قلمرو پژوهش ترین حیطه. مهم8-1جدول 

 توضیح حیطه ردیف

 هابا تأکید بر انتخاب تعاریف عملیاتی برای آن یموردبررستعیین محدوده موضوع و متغیرهای  وضوعم 1

 تر آن و حتی محدوده دقیق« گذشته، حال و آینده»از شکل کلی  یموردبررستعیین دوره زمانی  زمانی 2

  یموردبررستعیین محدوده جغرافیایی و مکانی  مکانی 3

 

 ضوع و متغیرها. تعیین محدوده مو1-1

و  بندی از متغیرها نوعرا خوب شناخت و بر اساس انواع دسته موردبررسیبرای تعیین محدوده موضوع باید متغیرهای 

گر که پژوهش ی استهر چیز تغییرپذیرشامل آید، طور که از نام آن بر میمحدوده آن را شناسایی کرد. معنی متغیر همان

 وچه وضعیتی دارد یا تحت تأثیر  موردبررسیکه در موضوع  دتا بدانآن است گیری زهدنبال شناخت و اندادر پژوهش به

شود یا در مقایسه با دیگر متغیرها چه تفاوت یا اولویتی خواهد داشت. برای چه عواملی دچار تغییر میدر ارتباط با 

گیری متغیرهای آن نحوه اندازه ی مشخص انجام داد، باید محدوده یابا روشرا اینکه بتوان روش یک موضوع پژوهشی 

 مشخص کرد.  2-6موضوع را مشخص کرد. برای این منظور باید وضعیت متغیرها را از ابعادی به شرح جدول 
 . انواع رویکردهای تعیین وضعیت متغیرها 1-1جدول 

 توضیح انواع ردیف

، «اییزبرون یا درون، «پنهان یا آشکار»، «گیریاندازه نحوه»، «بینپیش یا مالک»، «وابسته یا مستقل» ازنظر نوع متغیرمعرفی  1

 «مقوله»و « کوواریت»

 برای متغیر شدهارائهاز میان انواع تعاریف  موردنظرانتخاب تعریف نظری  تعریف نظری 2

  بر اساس تعریف نظری منتخب برای آن  متغیرآوری داده درباره یا جمعگیری معرفی روش اندازه تعریف عملیاتی 3
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 . معرفی نوع متغیر1-1-8

گذاری نمود. با معرفی هر متغیر بر اساس بندی و نامها با رویکردهای خاصی دستهپژوهشتوان در انواع متغیرها را می

های انتخاب شده، جایگاه آن متغیر در پژوهش و در ارتباط با سایر متغیرها مشخص خواهد شد. در ادامه این بندیدسته

تغیرها را بندی از متری برای انتخاب تعریف نظری و عملیاتی مناسب متغیر فراهم خواهد شد. انواع دستهمسیر شرایط به

 .مرور کرد 3-6جدول توان در می
 متغیرها بندی از دسته. انواع 9-1جدول 

 توضیح انواع نقش ردیف

مستقل یا  1

 وابسته 

 در مطالعهر متغیرها اثرگذار بر دیگشده  کاریدستیا  شدهکنترلعوامل  مستقل

 متغیر مستقل بر آن  ریتأثبرای تشخیص  گیریاندازهو  موردبررسیمتغیر  وابسته

 کننده: متغیر مستقل با نقش ثانویه برای بررسی نقش آن در کنار متغیر مستقلتعدیل واسط

  .کنترل: باید اثرش در رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خنثی یا کنترل شود

 گیری و دستکاری نیستند. ، اندازهمشاهدهقابلگر )مزاحم(: بر پدیده اثر دارند اما مداخله

مالک یا  2

 نیبشیپ

 کاریالبته بدون دستای رابطه پژوهشهمان  متغیر مستقل در  مستقل() نیبپیش

 بین یر پیشآن با متغ رابطه برای تعیین میزان راتشییتغکه با بررسی همان متغیر وابسته  مالک )وابسته(

نحوه  3

  گیریاندازه

 محدود مانند روزهای هفته یا جنسیت یهاباارزشمتغیری معین  ایطبقهگسسته یا 

 هزارم صدکی یا صدمکنامحدود مانند ی صورتبهقابل گزارش  پیوسته

یا  آشکار 4

 پنهان

 مستقیم  یریگاندازهقابل آشکار

  مانند هوش و امکان سنجش با شاخص یا عملکرد خاص مستقیمی ریگاندازهرقابلیغ مکنون یا پنهان

درون یا  5

 زاییبرون

 گذارند.ها بر دیگر متغیرها اثر میعنوان متغیر مستقل در مدلبه زابرون

ز ا مستقل )اثرگذار بر متغیر دیگر( و وابسته )اثرپذیر زمانهمعنوان متغیری در مدل که به زادرون

 متغیر دیگر( است. 

حتمال ا، آماریکنترل که در صورت عدم  محقق بر متغیر وابسته اثر دارد کاریدستبدون  یک نوع متغیر مستقل کوواریت  6

 کند. می جادیوابسته ابر متغیر مستقل بینی از قدرت پیشاستنباط نادرست 

 شود. موردبررسی یاد میدر پژوهش کیفی اغلب از مقوله یا موضوع و متغیر   مقوله 7

ود. اغلب با شگذارد یا با تغییرات خود موجب تغییرات متغیر وابسته میمتغیر مستقل بر روی متغیر وابسته اثر می     

شود. این متغیر در پژوهش آزمایشی تحت کنترل خصوص در معادله رگرسیونی( یا متغیر علت معرفی می)به Xنماد 

واند آن را وارد فرایند آزمایش کند، از فرایند آزمایش خارج کند و یا مقدار آن را تغییر دهد. تپژوهشگر است؛ یعنی می

یراتی وابسته عنوان یک متغیر معلول با تغیپژوهشگر از قبل با متغیر مستقل و تغییرات آن آشنایی دارد. اما متغیر وابسته به

شود. اغلب در هر پژوهش یک متغیر وابسته و حداقل ده مینمایش دا Yبه متغیر مستقل است که اغلب با نماد آماری 

یک متغیر مستقل وجود دارد. احتمال اینکه ما چند متغیر مستقل داشته باشیم زیاد است اما اغلب متغیر وابسته )نهایی( 

ست. ایکی است. اگر پژوهشی چند متغیر وابسته داشته باشد، پژوهشگر در عمل با چند پژوهش در یک پژوهش مواجه 

در پژوهش آزمایشی تغییرات متغیر وابسته در کنترل پژوهشگر نیست بلکه درگرو تغییرات متغیر مستقل است. بنابراین 
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طور مستقیم متغیر وابسته را تغییر دهد، حذف کند، دستکاری کند و یا جهت آن را تغییر دهد. تواند بهپژوهشگر نمی

جهت  خواهد که آن را پیدا کند. به همینآشنا نیست، بلکه با انجام پژوهش میپژوهشگر از آغاز با تغییرات متغیر وابسته 

کننده (. متغیر تعدیل1388پور و صفری، بینی شونده را دارد )حبیببینی، متغیر وابسته نقش پیشهای پیشدر پژوهش

ر آزمون فرضیه، در کنار متغیرا در فرایند  نوعی متغیر مستقل است که نقش ثانویه دارد و پژوهشگر مایل است اثر آن

-می« گیری یا دستکاریانتخاب، اندازه»(. این متغیر عاملی است که توسط پژوهشگر 1378مستقل مطالعه کند )دالور، 

-پژوهش شود. اغلب درشده میشود تا روشن شود که آیا تغییر آن موجب تغییر رابطه بین متغیر مستقل و پدیده مشاهده

شود. برای نمونه در بررسی همبستگی بین هوش و معدل نمایش داده می Zه یا متغیر مستقل ثانویه با کنندها متغیر تعدیل

عنوان متغیر مستقل، معدل دانشگاهی متغیر وابسته و جنسیت )دختر یا دانشگاهی دانشجویان پسر و دختر، متغیر هوش به

 (. 1377کننده است )دالور، پسر بودن( متغیر تعدیل

ورت ثابت  صکنترل مربوط به زمانی است که پژوهشگر نیاز دارد تا تأثیر برخی متغیرها را بر متغیر وابسته به متغیر     

کننده مانند جنسیت، هوش یا وضعیت اقتصادی در ها را حذف کند. برخی از متغیرهای تعدیلدارد و یا اثر آن نگه

 گیرند. ر میعنوان متغیر کنترل مورداستفاده قراهای مختلف بهپژوهش

راین اثر نیستند. بناب« گیری و دستکاریمشاهده، اندازه»گر یا مزاحم برخالف متغیرهای واسط قبلی قابل متغیر مداخله     

    (. 1377کننده مشخص شود )دالور، مشاهده باید از طریق تأثیر متغیرهای مستقل و تعدیلها بر رویدادهای قابلآن

عنوان متغیر واسط تلقی کرد که با قرارگرفتن بین متغیرهای مستقل و وابسته، توان بهاحم را میبنابراین گاهی متغیر مز

رت یک صودانند زیرا بهگر را همان متغیر نهفته میکند. برخی کارشناسان متغیر مداخلهها را کامل میخط ارتباط بین آن

منظور توجیه و شود. این اصطالح بهشده فرض میای است که پایه و اساس متغیرهای مشاهدهویژگی مشاهده نشده

کنند. یموقع خود تبیین ممشاهده نیستند اما رفتار را بهطور مستقیم قابلتبیین فرایندهای ذهنی و درونی است که به

قابل رکنترل و غیعینی و از دیدگاهی غیرواقعی هستند؛ بنابراین غیرقابل گر، متغیرهای غیردرمجموع متغیرهای مداخله

تنها در منطقی ساختن فرایند آزمایش، بلکه در فرایند تحلیل اهمیت دارد ها نهوجود شناخت آنمطالعه هستند. بااین

فرض، درون داد یا علت کننده و کنترل، پیش( متغیرهای مستقل، تعدیل1978(. از دیدگاه تاکمن )42: 1378)دالور، 

نترل( گیرند، ولی تأثیر متغیر سوم )یعنی متغیر ککننده( موردپژوهش قرار میهستند. دو متغیر اول )یعنی مستقل و تعدیل

 (. 39-38: 1388پور و صفری، خواهد بود )حبیب 1-6شود. رابطه بین متغیرها بر اساس شکل حذف یا خنثی می

 
 
 
 
 

 
 . رابطه بین متغیرها 8-1شکل 

 یرهای مستقل )اثرگذار(متغ

 کنندهمتغیرهای تعدیل

 متغیرهای کنترل

 متغیر وابسته )اثرپذیر( گر/مزاحممتغیر مداخله
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رها به شرح انواع متغی« ی آموزش بر میزان استفاده کاربران از کتابخانههاتأثیر شیوه»یک مثال برای تشخیص متغیرها: 

 هستند.  تشخیصقابل 4-6جدول 
  موردبررسی. انواع متغیرها در مثال 4-1جدول 

 توضیح انواع متغیر ردیف

 میزان استفاده  مستقل 1

 های آموزششیوه وابسته 2

 قل دوم()متغیر مست کنندگاناستفادهرشته  کنندهلیتعد 3

 مقطع تحصیلی و جنسیت  کنترل 4

 در متغیر مستقل و وابسته متغیری اثرگذار  عنوانبهیادگیری  گرمداخله 5

 

 . تعریف نظری متغیر1-1-1

« باطاتارت»یا « مدیریت»دارای چندین تعریف مفهومی هستند. برای نمونه متغیرهایی مانند  موردبررسیاغلب متغیرهای 

اید پردازند. پژوهشگر بدارند که هر کدام به تشریح مفاهیم مربوطه از زوایای مختلفی می نظری چندین تعریف صحیح

ها را با توجه به زاویه انتخاب شده برای پژوهش انتخاب و آن را معرفی نماید. در میان این تعریف چندگانه یکی از آن

برای انتخاب تعریف عملیاتی در مرحله بعد  بخشاثرهای مهم در تعیین محدوده موضوع و گامی این کار یکی از گام

 خواهد بود. 

 

 . تعریف عملیاتی متغیر1-1-9

د که چگونه و با چه ابزاری آن را کنمیدر این گام پژوهشگر پس از انتخاب تعریف نظری منتخب خود، مشخص 

-مل به معرفی انواع ابزارهای جمعطور کام بههفتآوری خواهد کرد. فصل های مربوط به آن را جمعگیری یا دادهاندازه

-آوری دادهجمع ازنظرها درباره متغیرها خواهد پرداخت. این اقدام گام مؤثر بعدی در تعیین محدوده موضوع آوری داده

-چندین پرسشنامه برای جمع« های ارتباطیمهارت»ها درباره متغیر خواهد بود. برای نمونه در رابطه با متغیری مانند 

ها با توجه به تعریف نظری انتخاب شده، دقت ابزار و های این متغیر وجود دارد که پژوهشگر باید از میان آنآوری داده

 منابع موجود، بهترین آن را انتخاب و محدوده کار خود را در این زمینه مشخص کند. 

 

 . تعیین محدوده زمانی پژوهش1-9

است. در  موردبررسییی شدن آن، مشخص کردن محدوده زمانی ها برای اجرایکی از نکات بسیار مهم در اغلب پژوهش

به موضوع پژوهش خود داشته « نگرانهنگر، حال نگر یا آیندهگذشته»ابتدا پژوهشگر ممکن است رویکردهای زمانی 

ی ااز دیگر رویکردها برکنند اما کافی نیستند. باشد. این رویکردها، هر چند به شناسایی کلی محدوده زمانی کمک می

ن باشد. به ای« مقطعی یا طولی»تواند تعیین دقیق محدوده زمانی پژوهش، رویکرد طول مدت اجرای پژوهش است که می



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

146 

ها در آوری دادهمعنا که در روش مقطعی، یک دوره زمانی خاص و محدود مانند یک سال خاص برای پژوهش و جمع

ساله یا بیشتر برای های پنجزمانی طوالنی مانند دوره شود اما در روش پژوهش طولی، یک دورهیک مقطع انتخاب می

شود. پس از مشخص شدن این موارد الزم است که انتخاب می باریک هرسالها در مقاطع مختلف مانند آوری دادهجمع

 اشاره شود. « 1411تا  1395از سال »یا « 1398سال »ها مانند آوری دادهبه زمان مشخص برای جمع

 

 محدوده مکانی پژوهش. تعیین 1-4

الزم است تا محدوده جغرافیایی آن بر اساس منابع موجود تعیین  موردبررسیبرای محدود شدن پژوهش روی متغیرهای 

مطالعه روی جوامع شود. برای نمونه گاهی هدف مطالعه موردی و پژوهش روی یک فرد، گروه یا سازمان و گاهی 

طور دقیق مشخص ست. پژوهشگر باید محدوده مکانی مورد مطالعه خود را بهالمللی اای، ملی و بینخاص محلی، منطقه

نیازها رعایت پیش شرطبهند و یا کاشاره  موردبررسیکند تا بتواند در گزارش خود به نتایج و تحلیل درباره همان موارد 

 های فراتر از آن تعمیم دهد.با توجه به اهداف پژوهش، نتایج را به موقعیت

 

 عه پژوهش. جام1-0

شود. حال اگر این جامعه به نحوی باشد که پس از مشخص شدن قلمروهای پژوهش، عمالً جامعه پژوهش مشخص می

موارد آن بررسی و مطالعه خود را انجام دهد، کار پژوهش با رویکردی تمام شمار یا  تکتکپژوهشگر بتواند روی همه 

، پژوهشگر موردبررسیدر شرایط باال بودن تعداد جامعه  ویژهبهو  شود. اما در اغلب مواردبررسی همه جامعه آغاز می

توان به ای از جامعه کار خود را دنبال کند. از دالیل ضرورت انتخاب نمونه از جامعه پژوهش میباید با انتخاب نمونه

 اشاره کرد.  5-6مواردی به شرح جدول 
 رای پژوهش  . انواع دالیل انتخاب نمونه از جامعه ب0-1جدول       

 توضیح انواع ردیف

 ها به بعد، افزایش تعداد نمونه، کاهش درصد خطای زیادی نخواهد داشت.  از تعداد مشخصی از حجم نمونه  صرفه عامل خطا 1

 جامعه تکتکفراتر از منابع موجود بودن کار بررسی  کنترل منابع  2

 رسیمشکل دسترسی به تمامی افراد جامعه برای بر دسترسی 3

 

 گیری از جامعه پژوهش. نمونه1-1

به روش گرفتن نمونه و کافی بودن نمونه توجه داشت. روش گرفتن شد، باید پژوهش بانمونه از جامعه به گرفتن اگر قرار 

ر سه دگیری نمونه هایروشادفی تأکید دارد. صنمونه بر انتخاب نمونه با دادن فرصت احتماالت و انتخاب به شکل ت

یری گهای نمونهشوند که هر دسته دارای چندین نوع از روشتقسیم می« احتمالی، غیراحتمالی و ترکیبی»لی دسته اص

پذیری به جامعه اصلی خواهد بود که پژوهشگر بر های مشخصی از خطا و قدرت تعمیماست. هر روش دارای ظرفیت

پس از انتخاب  .کنداز انواع آن را انتخاب میرای پژوهش یکی اساس منابع در دسترس و محدوده زمانی الزم برای اج



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

147 

ر باید پژوهشگ پذیری اطمینان حاصل کرد.گیری باید از کفایت تعداد نمونه برای کاهش خطا و قدرت تعمیمروش نمونه

 توضیح دهد.را خود و تعداد نمونه انتخابی گیری منطق انتخاب روش نمونهدر گزارش پژوهشی 

 

 یریگ. انواع روش نمونه1-1-8

هم معرفی  «تصادفی، غیرتصادفی و ترکیبی»که با عنوان « احتمالی، غیر احتمالی یا ترکیبی»گیری هر یک از انواع نمونه

 ازنظراست. پژوهشگر با توجه به نوع روش پژوهش  6-6ها به شرح جدول شوند، دارای انواع متنوعی از روشمی

 گیری را انتخاب خواهد کرد. یری و هدف پژوهش، یک یا چند روش نمونهپذها، منابع، شرایط، لزوم تعمیمآوری دادهجمع
 گیریهای نمونه. انواع روش1-1 جدول

انواع 

 گیرینمونه

 زیرشاخه توضیح انواع روش ر

 تصادفی

 یا احتمالی 

 بدون جایگزین-با جایگزین فرصت برابر برای انتخاب شدن تصادفی ساده 1

 رایانه-منظم هایفهرست تصادفی به شیوه منظمانتخاب  سیستماتیک یا منظم 2

و  های متجانستبدیل جامعه به گروه ایطبقه 3

 ها انتخاب تصادفی از میان هر یک از گروه

 بنامتناس -هاگروهمتناسب با تعداد 

 هابا تعداد گروه

 متناسب با حجم-جغرافیایی کردن تصادفی تا یک خوشه خوشه ایخوشه 4

و تصادفی  ایخوشهمانند ترکیب  های قبلی با همکیب روشتر ترکیبی 5

 ساده

 

 تصادفی غیر

 غیریا 

 احتمالی

داوطلبانه، حبسی، مراکز خرید،  انتخاب افراد در دسترس یابآسان 1

 اتفاقی

از خاص  هایبا ویژگی تناسببهانتخاب  ایسهمیه 2

 مختلف طبقات ها یا گروه

 

و اهداف بر اساس خصوصیات انتخاب  هدفمند یا قضاوتی 3

 ویژه

 ها یا موارد خاصمعرف

حجم نمونه تا رسیدن به اطالعات کافی  متوالی یا متواتر 4

 یابد. افزایش می

-نظری، تأیید و ردکننده، فرصت

 طلبانه و گلوله برفی

 اتفاقی – ایسهمیهمانند  تصادفی غیراستفاده از بیش از یک روش  ترکیبی 5

  احتمالی غیرهای احتمالی و ترکیب روش بیترکی 1 ترکیبی

تغیر صفت م ازنظرشوند که بندی میهایی گروهای، واحدهای جامعه مورد مطالعه، در طبقهگیری تصادفی طبقهدر نمونه     

شد، این طبقات تعدادی انتخاب خواهند شد. اگر فهرست کامل افراد در دسترس نبا تر باشند. در ادامه از هر یک ازهمگن

ای هویژه در پژوهشبه« یاب و هدفمندآسان»های غیراحتمالی، دو نوع گیریدر نمونهشود. بندی استفاده میاز روش خوشه

 .اندشدهتشکیل 8-6و  7-6ها نیز از انواعی به شرح جداول کیفی رواج بیشتری دارند که خود این روش
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 یاب آسانگیری غیراحتمالی های نمونه. انواع روش3-1جدول 

 توضیح انواع ردیف

 با رویکردهای مادی یا معنوی انتخاب افراد داوطلب داوطلبانه 1

 مانند یک کالس درس  کنترلقابلانتخاب افراد تجمع یافته در یک مکان و  حبسی 2

 در مراکز خرید هاگذریانتخاب عابران یا  خرید مراکز 3

 معه که شداز افراد جا هرکدام اتفاقی یا اله بختکی 4

گیری است. نمونه 8-6به شرح جدول « رسیدن به معرف، موارد خاص و متوالی»گیری هدفمند شامل سه نوع نمونه     

ا حد ها و تتر از نمونهمنظور رسیدن به نمونه معرف یک گروه وسیعبرای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه به

گیری در نمونه باشد؛می موردبررسیتر از موضوع موارد خاص، خود فرد مهم گیری. در نمونهاستبه آن نزدیک امکان 

     . یابدمی مهاداتا جای رسیدن به احساس کفایت اطالعات جای انتخاب یک نمونه ثابت، انتخاب نمونه متوالی یا متواتر به

 گیری هدفمند . انواع نمونه1-1جدول 

 توضیح هایگیریشامل نمونه ردیف انواع

رسیدن به 

 معرف

مانند فرد، گروه یا مجموعه که رفتارش معرف کل باشد مانند  ردامونوعی از  انتخاب موارد نوعی یا بارز 1

 انتخاب رفتار یک گروه برای مطالعه واکنش به تماشای فوتبال در مراکز خرید  

کنند مانند مطالعه ل پیروی نمیانتخاب موارد افراطی یا مواردی که از الگوی معمو موارد مرزی یا انتهایی 2

 یک دانشجوی ضعیف یا قوی در عملکرد تحصیلی 

دهند اما در حدود میانه توزیع انتخاب مواردی که پدیده را به میزان زیاد نشان می با باالترین قدرت 3

 هایی با رفتار رایج در زمینه خاص هستند. مانند انتخاب خانواده

با حداکثر اختالف یا  4

 همگوننا

انتخاب با حداکثر تنوع و اختالف برای بررسی تغییرات گسترده در پدیده مورد 

 مطالعه مانند بررسی رفتار اصناف مختلف با مشتریان   

بررسی دقیق و عمیق افراد با خصوصیات مهم مشترک مانند انتخاب متخصصان یک  همگون 5

 حوزه یا گروه همساالن نزدیک برای یک موضوع 

 های خاص و مرتبط با موضوع  انتخاب متخصص یا مطلع کلیدی در حوزه ها با معروفشدهتهشاخ 6

ا در هدسترسی به یک مورد واحد که معرف یک پدیده است مانند دسترسی به اولین یااکتشافی یا مکاشفه 1 موارد خاص

 یک پدیده خاص مانند نخستین مهاجرین یک منطقه معروف  

آورند مانند بررسی میزان درک هایی که بیشترین اطالعات را فراهم میاد یا محلافر موارد ویژه 2

 تأیید درک گروه باالتر هم هست.  منزلهبهتر که در صورت تأیید یک گروه پایین

  موردبررسیسیاسی با توجه به شرایط  ازنظرموارد مهم  سیاسی ازنظرمهم  3

 شوند. مام افراد یک مجموعه با مالکی مشخص انتخاب مییا مالک محور که در آن ت کل مجموعه  4

 روش غالب در گراندد تئوری و ادامه انتخاب نمونه تا رسیدن به اشباع نظری نظری 1 متوالی

 دکنمیرا معرفی ناشناخته در رفتاری خاص مانند اعتیاد  فرد منتخب افراد دیگر گلوله برفی یا افزایشی 2

 آمده برای کسب اطالعات ه پژوهشگر از فرصت پیشاستفاد طلبانهفرصت 3

 شوند.آن انتخاب می تأییدکنندههای رد و برای اعتبار الگو نمونه موارد تأیید و رد کننده 4
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در خصوص اندازه نمونه باید گفت که اندازه نمونه برای تعمیم به روش آماری مهم است، ولی برای پژوهش کیفی،       

تر از کمیت بوده و از اولویت پژوهش، تعمیم نیست. بنابراین در مطالعات کیفی معیار دقیقی برای نوع مقوله کیفیت مهم

ها امری نسبی و قضاوتی است و بر اساس کیفیت شود. کفایت نمونهو حجم نمونه وجود ندارد و در حین کار مشخص می

 از هر واحد نمونه، خواهد بود.  آمدهدستبهاطالعات 

   

 کفایت تعداد نمونه منتخب از جامعه پژوهش .1-1-1

ای هکفایت تعداد نمونه یا مکفی بودن تعداد نمونه با توجه به اهداف پژوهش بسیار مهم است. تعداد مناسب نمونه به مؤلفه

انتخاب شده است. برای نمونه در « نوع پژوهش، مسیر اجرا و هدف پژوهش»ها ترین آنمختلفی وابسته است که از مهم

ی های کیفی از انتخاب غیرتصادفهای کمی از انتخاب تصادفی با تعداد نمونه بیشتر و در پژوهشاغلب موارد در پژوهش

شود. حتی در مسیرهای اجرای پژوهش کمی مانند روش پیمایشی مالحظات تعداد نمونه با تعداد نمونه کمتری استفاده می

ی های رایج پژوهشهای کمی و روشبیشتر منابع برای پژوهشمکفی با روش تحلیل محتوای کمی متفاوت است. در 

 معرفی شده است.  9-6تعداد نمونه کافی برای تعمیم به کل جامعه الگوهایی به شرح جدول 
 های تعیین کفایت نمونه  . انواع روش3-1جدول    

 توضیح انواع ردیف

 نمونه 111 مانند پذیرشقابل خطای با تعمیم برای نمونه حداقل انتخاب حداقلی 1

 با ضرایب خطای مشخص شدهمحاسبهانتخاب تعداد نمونه مکفی بر اساس تعداد جامعه از روی جداول  انتخاب جدولی 2

  کنندهتعیینهای دقیق و انتخاب بر اساس فرمول انتخاب محاسباتی 3

 که چیز جدیدی به نظرات قبلی اضافه نشود. انتخاب تا جائی اشباع نظری 4

 انتخاب یک مورد خاص بدون نیاز به تعمیم بیش از آن  مطالعه موردی 5

. روش ها استای استفاده متناسب یا نامتناسب با تعداد گروهگیری طبقههای دانشجویان درروش نمونهیکی از چالش     

ای نمونه بر .است آماری جامعه کل در طبقه آن نسبت اندازهبه طبقه هر در نمونه تعدادای متناسب یعنی گیری طبقهنمونه

 عنوان مقایسه چندطبقه درروش متناسب ازبه گیلکی و آذری ،رل کرد، مختلف قومی هایگروهجویان دانشمنظور مقایسه به

نفر بود  511نفر و قومیت دیگر  1111شود. برای نمونه اگر یک قومیت ها انتخاب میتناسب تعداد آنهر قومیت نمونه به

 11نفر و  111شود  نفر که می 1111درصد از 11گیری شود. یعنی دام به نسبت تعدادشان در جمعیت نمونهباید از هرک

ود؛ شنامتناسب تعداد متناسب با جمعیت انتخاب نمی ایطبقه گیرینمونهشود. اما در نفر می 51نفر که  511درصد از 

 بسیار طبقاتشود. این روش اغلب در صورت وجود مینفر انتخاب  111یا  51برای مثال در مورد قبلی از هر گروه 

ه قرار با تغییرپذیری بیشتر موردتوج خاص ایطبقه درونگرفتن نمونه بیشتر در  قرار یا بزرگدر کنار طبقات  کوچک

اید توجه ب .باشد داشته هدف جامعه مورد در بیشتری دانش و بینشگیرد. برای استفاده از این روش پژوهشگر باید می

 های کمی، نمونه نماینده جامعه تحت بررسی است.های کیفی، نمونه معرف مفاهیم و در پژوهشاشت که در پژوهشد
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-شود و حتی راهبرد جدید در پژوهشگیری بر اساس نوع پژوهش مشخص میهای کیفی نمونههمچنین در پژوهش     

ری و گینمونههای مناسب به همین علت انواع روش گیری است.پذیری حداکثری در نمونههای کیفی استفاده از انعطاف

  ها یا مسیرهای اجرای پژوهش معرفی خواهند شد. آن در بخش دوم و داخل هر یک از روش نمونه برایتعداد کافی 
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 مهفتفصل 

آوری داده و اطالعات در جمعمبانی 

  پژوهش 
 

 آوری داده و اطالعات در پژوهشی جمعهاهدف کلی: آشنایی با انواع روش

 اهداف یادگیری

 بشناسد را متغیرها گیریاندازه ابزارهای انواع . 

 کند درک را هاآن برای گذارینمره هایمقیاس و سؤاالت انواع . 

 دهد تشخیص را ابزارها عینیت و پایایی اعتبار، تعیین چگونگی . 
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 مقدمه 

امکان تعریف  ترتیباینبهاست. شناخت حوزه دانش مربوطه آوری اطالعات برای جمعنیاز به  هاداده آوریجمعبرای 

های موجود یا ساخت ابزار ابزارشود. به کمک می پذیرامکان پژوهش یا سؤاالت هامتغیرها و تدوین اهداف و فرضیه

و اطالعات درباره انواع ها ری دادهآومعجهای . در این فصل به انواع روشکرد آوریجمعرا ها دادهتوان مناسب می

  . پرداخته خواهد شد موردبررسیمتغیرهای 

 

 داده، اطالعات و دانش. 3-8

کنند. باید توجه آوری داده اقدام میبه جمع« داده، اطالعات و دانش»بسیاری از دانشجویان بدون توجه به تمایز میان 

آوری ز و در هر مرحله نوع خاصی از این مفاهیم برای پژوهش جمعاز یکدیگر متمایسه مفهوم کلیدی داشت که این 

 است.  شدهمعرفی 1-7ر جدول د« داده، اطالعات و دانش»شود. تفاوت سه مفهوم پژوهشی می
 در پژوهش «داده، اطالعات و دانش»سه مفهوم کلیدی . 8-3جدول 

 توضیح مفهوم ردیف

فروشگاه )مواردی چون  یک در ساده خرید عمل یک از شدهآوریجمعهای داده مانند رویدادها بارهدر عینی واقعیات داده 1

 (شدهپرداخت پول مقدار و آن تعداد و کاال خرید، زمان

انند کند. مجدید فراهم می درکشرایط ایجاد  هاآنبین  ارتباطایجاد  و هاداده به تفسیر و زمینه کردن اضافهدر اثر  اطالعات 2

 . در مثال قبل، کدام مورد اقبال بیشتری داشته است شدهیداریخرالم اینکه در میان اق

 اطالعات و تجربیات از یمندبهره و ارزشیابی برای چارچوبیو  اطالعات و هاداده از ترغنی و ترعمیق تر،وسیع دانش 3

 ر خرید بیشتر(.)مانند نقش کیفیت د شودمی ناخواسته هایداده و اطالعاتباعث حذف  کارآمد دانشاست. 

پشتیبانی از در . برای نمونه پردازدمی« ، اطالعات و دانشداده» آوریه جمعب پژوهشدر مراحل مختلف پژوهشگر      

آوری جمع« اطالعات و دانش»، پژوهشچارچوب مفهومی و نظری  گیریشکلو  پژوهشبیان مسئله، اهمیت و ضرورت 

از متغیر شرایط برای تحلیل و تولید اطالعات و دانش توسط ها دادهآوری عبا جم، پژوهشدر هنگام اجرای شود و می

  خود پژوهشگر فراهم خواهد شد. 

 

 و ادبیات پیشینهدر مرحله مطالعه مبانی نظری  و دانش ی اطالعاتآورجمع. 3-1

ها، والگها، پارادایم، نیانوق، اصولها، قضیه، تبامکها، نظریهها، فرضیه، میهامف»ای از مبانی نظری شامل دامنه گسترده

آوری جمعاست.  موردبررسیموجود درباره متغیرهای « های ذهنینقشهها و الگوریتمها، مد یا هانماها، استعارهها، مدل

آوری اطالعات و جمع. کندکمک میپژوهش به موفقیت  موردمطالعهتغیرهای با م بانی نظری مرتبطکامل و جامعی از م

ر فصل چهارم طور مفصل دبهبرای مبانی نظری و ادبیات پیشینه شود. فرایند جستجو ا کمک جستجو انجام میب دانش کافی

، «طمرتب مفاهیم تعریف»، «بامطالعه مرتبط مفاهیم شناسایی» به مواردی چوناین اطالعات و دانش معرفی شده است. 

کمک « هاآن روابط نوع و متغیرها هویت کردن مشخص»، «مفهومی تعریف از پس عملیاتی تعریف ارائه و کردن عملیاتی»
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کل و نظری ش چارچوب مفهومی موردبررسیها به مسئله و متغیر آوری انواع مبانی نظری و ربط منطقی آنبا جمع کند.می

ردی ادر موکند. کمک می موردبررسیآوری داده درباره مسئله و متغیر گیرد و به انتخاب بهترین شیوه و ابزار جمعمی

ژوهش مشابه یا نزدیک به پهای قبلی پژوهشمطالعات و نتایج آوری و بر جمع «مبانی نظری»مستقل از « ادبیات پیشینه»

ژوهش یا سؤاالت پچالش نتایج مطالعات دیگر پژوهشگران در رابطه با به دنبال آوری جمعدر این نوع . دارد تأکید موردنظر

با توان آوری اطالعات و دانش را میکتاب اشاره شد، مطالب حاصل از جمعاین  طور که در فصل دومهمان. هستیمخود 

 . نوشت 2-7جدول الگوهایی به شرح 
 آوری اطالعات و دانشالگوهای نگارش اطالعات و دانش حاصل از جمع. انواع 1-3جدول 

 توضیح انواع دیفر

 عبارات غیرقابل تغییر مانند آیات قرآن بیان عین عبارات و جمالت متن اصلی و مناسب مستقیم قولنقل 1

 بیان عبارات و جمالت با زبان پژوهشگر با حفظ اصل پیام متن  غیرمستقیم قولنقل 2

 بیان خالصه اندیشه اصلی با حداقل عبارات و جمالت  خالصه 3

 د آن خی زوایا یا نقهمراه نظرات پژوهشگر با تأکید بر روشن کردن بربیان نظرات از متن اصلی به نقد و نظر 4

 تلفیق اطالعات گوناگون از یک متن ترکیب 5

ترکیب و به  باهمادبیات پژوهش، الزم است موارد  آوریجمعدقت در نحوه مستندسازی بسیار مهم است. پس از      

 . داشتتوجه  3-7جدول الگوهایی به شرح توان به د. برای این منظور مینشکل مناسبی ساماندهی شو
 . راهبردهای ساماندهی مستندات مبانی نظری و ادبیات پیشینه9-3 لجدو

 توضیح روش ساماندهی ردیف

 تاریخچه، مبانی نظری و ادبیات پیشینه بر اساس هر فرضیه یا سؤال ها یا سؤاالت پژوهشبر اساس فرضیه 1

 نظری، ادبیات پیشینه داخلی و خارجی  ساختار متداول: تاریخچه، مبانی ساختار مبانی نظری و ادبیات پیشینه اساس بر 2

 هر متغیر یا فرضیه یا سؤال  هایظرفیتبا توجه به  ترکیب دو رویکرد قبلی 3

حث نیز استفاده کرد، اغلب مبایا رساله  نامهپایاندر فصل دوم  هاآناز  خوبیبهچارچوبی که بتوان  گیریشکلبرای      

ود. شآورده می پژوهشها و مکاتب موجود در رابطه با پرسش اصلی و فرضیهها مربوط به مبانی نظری، یعنی نظریه

کان برای توضیح مسئله و معرفی زمان، م مورداستفاده هاییافتهدر رابطه با موضوع با توجه به  شدهانجامسپس، مطالعات 

ی و ادبیات پیشینه خوبی و مبانی نظر گیریدمیاز متغیرهای متعددی بهره  کهدرصورتی. دشومی ارائهو مجری آن 

 از روش اول استفاده کنید. ، بهتر است ایدکرده آوریجمع

خواننده بر اساس درک ارتباط منطقی بین مطالب و ارتباط آن  چراکهاست.  هانوشتهنکته ایجاد ارتباط بین  ترینمهم     

 هانآارتباط منطقی بین باید  شدهآوریجمعمطالب  سازیپیاده، قضاوت خواهد کرد. در نگارش و موردبررسیبا موضوع 

شود، ارتباط ندادن مطالب دیده می هایا رساله هانامهپایانمشکالت برداشت از منابع که در  ترینمهم. ادرا مدنظر قرار د

  مبانی نظری و ادبیات پیشینه و بیان کلی مطالب است. شدهآوریجمع
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 بر اساس متغیرهاها دادهآوری جمع. 3-9

ها به کمک ابزارهای آوری دادهآن با جمع گیریاندازهکه اغلب هستند  پژوهشدر  گیریاندازهقابلمتغیرها عوامل     

از دو بعد  پژوهشهای بر اساس سؤاالت یا فرضیهها دادهو ثبت آوری جمعهای روشنواع ا .گیردمیصورت مناسب 

تواند میدانی آوری میمحل جمع ازنظرها دادهآوری جمعگیرد. میقرار  موردتوجه آوریبرای جمع« محل و نوع ابزار»

-می 4-7ه شرح جدول ب  ابزارهاییها را با ( باشد. دادهشدهکنترلای )اسنادی( و آزمایشگاهی ))محیط طبیعی(، کتابخانه

  کرد. آوری و ثبت جمعتوان 
 غیرهاها بر اساس متو ثبت داده آوریجمع ابزارهایانواع . 4-3جدول 

 توضیح گیریاندازهابزار  ردیف

 نظر و نگرش نسبت به موضوع یا پدیده خاص  گیریاندازه پرسشنامه 1

 موردبررسیموجود در زمینه  یهاتیکمتعداد و  گیریاندازه یا فهرست کنترل ستیلچک 2

 ها فراوانی کیفیت خاص در اسناد و رسانه گیریاندازه برگه کدگذاری 3

 توانایی افراد در زمینه خاص  گیریدازهان آزمون 4

 گیری نظر و نگرش نسبت به موضوع یا پدیده خاص از طریق پرسش و پاسخ شفاهی اندازه مصاحبه 5

 گیری رفتار، واکنش و اقدام در رابطه با موضوع یا پدیده خاص از طریق مشاهده اندازه مشاهده 6

 اسناد و سوابق در رابطه با موضوع و پدیده خاص  رویدادها، گیریاندازه یادداشت یهابرگه 7

  شدهکنترل اسناد، سوابق و رفتارها در محیط رویدادها، گیریاندازه آزمایشگاهی گیریاندازه 8

 با چند نفر  زمانهمو نگرش با مصاحبه  نظر گیریاندازه گروه متمرکز 11

  ا و تصویریا صد صداهای ضبط دستگاه و تصویر صوت ضبط کننده 11

 . سؤاالتپردازندو یا ترکیبی از هر دو میکالمی( ) کیفییا عددی( ) کمیصورت بهها دادهاین ابزارها به گردآوری       

  است.  5-7به شرح جدول  «ساختاریافتهو  ساختاریافته نیمهباز، »شکل  سهها، اغلب به داده آوریجمعابزارها برای 
 کمی یا کیفی آوری داده و جمع گیریبزارها برای اندازهانواع سؤاالت ا .0-3 جدول

 توضیح انواع سؤاالت ردیف

 دهنده پاسخ آزادانهو پاسخ مشروح امکان  باز یا تشریحی 1

  شدهارائهدهنده به انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه پاسخ محدودکننده (تهافیساختاربسته ) 2

 یک انتخاب محدود با ارائه توضیح درباره آن  به معنای ت باز و بستهترکیب سؤاال افتهیساختارنیمه  3

 اغلب شود.استفاده میآوری داده کمی و از سؤاالت بسته برای جمعهای کیفی داده آوریجمعرای باز سؤاالت باز      

و  همفقابل و ساده هایاسخپ، نیاز به اجرای پژوهش در زمان کوتاه، نیاز به عددییا  کمی اطالعات»بر  تأکیددر صورت 

الت بسته یا شود. سؤااز سؤاالت بسته و در غیر این صورت از سؤاالت باز یا نیمه ساختاریافته استفاده می« تحلیل سریع

  هستند.  6-7جدول ی پاسخگویی به شرح هامقیاسساختاریافته دارای 
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 سؤاالت بسته در ی پاسخگویی ها. انواع مقیاس1-3جدول 

 هاویژگی نام مقیاس ردیف

 خیر دو ارزشی بلی و گذارینمرهو  برای تعیین نگرش مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع 1ترستون 1

ز کامالً )مثل ا حالت ترینمثبتترین تا گذاری چند ارزشی بین سه تا هفت ارزش از منفینمره 2لیکرت 2

 کند. ب مییکی را انتخا دهندهپاسخکه  موافقم تا کامالً مخالفم(

 بر اساس شدهمرتبو  بعدییکسؤاالت با  های ساده اجتماعی و کودکانبرای سنجش پدیده یا تراکمی 3گاتمن 3

 ها و امکان تأیید یکی از آن ارزش وزنی

 )دو صفت متضاد( دوقطبییک مقیاس با امکان انتخاب در معنای مفاهیم  گیریاندازه افتراق معنایی یا ازگود 4

  «ناپسند 7-6-5-4-3-2-1پسندیده »مثل  ایهدرجهفت

برای بررسی نگرش نسبت به و  های فرضی معرف فاصله اجتماعیصورت موقعیتبه 4فاصله اجتماعی بوگاردوس 5

 قومی، نژادی، مذهبی و...  هایگروه

جام ان کاریچهدر اوقات فراغت خود بیشتر  اینکهمثلانتخاب یک مورد از میان موارد مختلف  جوابی چند 6

      موارد سایر؟ ورزش     مطالعه     گردش      دهیدمی

  بندی عالیق فهرست شده ها مانند رتبهاز گزینهای مجموعهامکان دادن رتبه یا درجه اهمیت به  ندیبرتبهتعیین اولویت یا  7

 ی است.  ه پاسخ به آن مشروط به پاسخ به پرسش قبلکپرسشی  پرسش وابستگی یا مشروط  8

زیر در طول روز  هایرسانهاز  یککداماز  مانندبه یک سؤال،  جواب چندامکان انتخاب  مهندسییا  فهرستی  9

 ...تاینترن (و سینما (ه، مطبوعات( د، تلویزیون (ج، رادیو (ب، کتاب (: الفکنیدمیاستفاده 

 
 پرسشنامه ها با گردآوری و ثبت داده. 3-9-8

الیق، عها درباره آوری داده، امکان جمعای از سؤاالتمجموعه که باهای رایج در پژوهش است پرسشنامه از ابزار

تواند دارای چندین پرسشنامه میکند. را فراهم میدر موضوعی خاص  دهندهپاسخا، دانش، تجارب و عقاید فرد هنگرش

« نامه همراه، دستورالعمل و سؤاالت»اغلب دارای مه . پرسشنادباش« بازیا  ساختاریافتهساختاریافته، نیمه »سؤال از انواع 

 ضرورت چون مواردی به که است پاسخگویی برای کنندههدایت و انگیزاننده مقدمهلب شامل یک اغ همراه نامهاست. 

کوتاه برای راهنمایی  عباراتی نیز دستورالعمل .دارد اشاره مشخص درزمانی پاسخگویی برای درخواست و پژوهش

 است.معرفی قابل  7-7 جدول شرح بهماهیت به سه شکل  ازنظرپرسشنامه پاسخگویی است.  منظوربه هدهندپاسخ
 

 

 

 

                                                           
1. Thurstone  

2. Likert 

3. Gutman  

4. Bogardos 
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 های پرسشنامه برای استفاده. انواع شکل3-3 جدول

 توضیح انواع ردیف

 لو مورد اقبابه تأیید رسیده کامل  شناسی مشخص، اعتبار صوری، محتوایی و سازه آن به شکلبا روش استاندارد 1

 پژوهشگران است. 

محقق ساخته  2

 غیراستاندارد

ای آلف با اغلب)صوری و محتوایی و پایایی  اعتبار بامحدود و اغلب  ایجامعهبرای  پژوهشگرتوسط یک 

   . اردنیاز دبا مالحظات روایی و پایایی بررسی مجدد است. کاربرد این پرسشنامه به  دشدهییتأکرونباخ( 

 ساخت یک پرسشنامه جدیدیط نبودن پرسشنامه استاندارد یا جامع و تالش پژوهشگر برای در شرا نیاز به ساخت 3

نامه داده بگیرد، باید مطمئن شود که آیا پرسش آوریجمعتصمیم به استفاده از پرسشنامه برای  پژوهشگر کهدرصورتی     

 هایتواند پرسشنامهمی پژوهشگر، شدهبانتخامناسبی وجود دارد. با انجام یک مطالعه کامل از موضوع و متغیرهای 

 ترپیششناسایی کند. پرسشنامه موجود این مزیت را دارد که  موردبررسیموجود احتمالی را برای ارزیابی متغیرهای 

راحی زمان الزم برای ط پژوهشگرتوان به آن اطمینان کرد. از سوی دیگر و بیشتر می شدهارزیابیروایی و پایایی  ازنظر

اشد، موجود نب موردبررسیای برای سنجش متغیرهای پرسشنامه کهدرصورتیکند. ای پایا و روا را ذخیره میمهپرسشنا

برای ساخت پرسشنامه  بپردازد. پژوهشها یا سؤاالت هایی منطبق با اهداف، فرضیهباید به طراحی گویه پژوهشگر

 جدید، ابتدا باید سؤاالت آن را طراحی کرد. 

که بتوان هایی است. دادهساده و کمی از یک گروه بسیار بزرگ مناسب های داده آوریجمعاغلب برای  پرسشنامه     

باشد، باید روی  موردنیاز تریپیچیدهکرد. اگر اطالعات  وتحلیلتجزیهرا در قالب جدول و نمودار خالصه و  هاآن

 نظراعمال کاهشبه جمعیت زیاد،  رسیدست»چون مزایایی دارای پرسشنامه  درمجموعهای دیگر فکر کرد. روش

 است.  « ساختاریافته هایدادهدهنده و پاسخ ماندن گمنام، شخصی
 

 )فهرست کنترل( لیستچکبا ها دادهو ثبت گردآوری . 3-9-1

ای هیا فهرست کنترل ویژگی لیستچکشود، عنوان پرسشنامه یاد میرایج که اغلب از آن به هایلیستچکیکی از 

مک ک پژوهشگردهندگان است. مشخصات اصلی مانند جنسیت، سن، تحصیالت، وضعیت تأهل و... به پاسخعمومی 

د و حتی در صورت نیاز ارتباط برخی از این متغیرها را با دیگر متغیرهای ندهندگان را با دقت شناسایی ککند تا پاسخمی

 تحلیل قرار دهد.مورد گیری و اندازه موردبررسی

در آن ثبت  شدهمشاهدهگر، مقدارهای یا فهرست کنترل، ابزاری است که بر اساس مشاهدات مشاهده لیستچک     

گر، رود و در آن مشاهدهمی کار بهها برای کنترل وضعیت اماکن و تجهیزات لیستچکشود. برای نمونه برخی می

های توان وضعیتابزار معموالً می کند. به کمک اینثبت می «اماکن و تجهیزات»درباره وضعیت را مشاهدات خود 

 د. کرمختلف را مشخص یا کنترل 
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 برگه کدگذاری ها با داده . گردآوری و ثبت3-9-9

مکتوب،  ندتوامی. این متن شودمیبه توصیف محتوای یک متن پرداخته  مندنظامهای در تحلیل محتوا با استفاده از روش

وان تشود. در این رابطه میمی آوریجمع هاآنهای مربوط به دگذاری دادهصوتی یا تصویری باشد که به کمک برگه ک

 ها را تحلیل محتوا کرد.  ها و نامههای رادیو و تلویزیون، بیوگرافیها، برنامهمتون نشریات، عکس

 

 مصاحبهها با گردآوری و ثبت داده .3-9-4

-اسخ میپ یتلفنی یا اینترنت ،درروصورت روبهدهنده و پاسخشود میهایی مطرح گر پرسشمصاحبهتوسط مصاحبه  در

است. برای ضبط و ثبت اطالعات در مصاحبه از وسایلی نظیر مهم در انجام مصاحبه  کنندهمصاحبهمهارت  دهد.

در جریان مصاحبه حاالت و واکنش آزمودنی و مقاومت او در  شود.برداری استفاده مییادداشت و ، دوربینصوتضبط

 تواندمی صمیمانهتوان یک پرسشنامه شفاهی دانست. مصاحبه . مصاحبه را میاست شناساییقابلرخی سؤاالت برابر ب

از یبیشتری نسبت به پرسشنامه نمصاحبه به زمان ها دشوار است. هایی شود که در دیگر شرایط کسب آنبه داده منجر

و های کیفی داده آوریجمع برای. مصاحبه اغلب تدشوارتر اساز آن  آمدهدستبهاطالعات  وتحلیلتجزیهدارد و 

و  کوچک گروه عمیق بررسیبا  ترغنی اطالعات به نیاز، موضوعیا چگونگی  چرایی بر تأکید»چون مواردی  مناسب

 کرد.  بندیدسته 8-7توان به شرح جدول انواع مصاحبه را می است.« اکتشاف بر تأکید
 ارساخت ازنظر.  انواع مصاحبه 1-3 جدول

 توضیح انواع ردیف

 شود. میپرسیده مصاحبه که در پرسشنامه همان سؤاالت بسته در  ساخت داربسته یا  1

 (ریپذانعطاف)روش بسته و باز یک سری سؤاالت  داریا نیمه ساخت بازمهین 2

 د.  شودایت میعمیق ه با یک موضوع کلی سؤال و مسیر مصاحبه برای دریافت پاسخ 1یا عمیق ساختیباز یا ب 3

کند و ابتدا الزم است که مشخص شود که به چه طراحی مصاحبه از روندهای مشابه طراحی پرسشنامه پیروی می       

کرد. برای طراحی انجام مصاحبه به  آوریجمعرا  هاآنتوان نیاز است و چگونه با مصاحبه می آوریجمعهایی برای داده

 است. نیاز  9-7 جدولمواردی به شرح 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. In-depth interviewing 
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 . مراحل طراحی اجرای مصاحبه3-3 جدول

 توضیح مراحل فرعی ر مراحل

پیش از 

 مصاحبه

 یک راهنمای اولیه مشابه نامه مقدمه برای پرسشنامهتهیه  تعیین هدف مصاحبه 1

 مصاحبه برای هدایت سؤاالت مربوط به هر موضوع در یک گروه تنظیم  ساماندهی موضوعی سؤاالت 2

  شوندهمصاحبه برای احساس راحتی و همراهی با سؤاالت سادهشروع  ساده به سختاز  لسؤا 3

  شوندهمصاحبهاحتمال پاسخگویی صریح افزایش انتخاب محلی برای  انتخاب مکان مناسب 4

 اطالعات  آوریجمعتوانایی برقراری ارتباط، طرح سؤال و  کنندهمصاحبهتوجه به مهارت  5

 حین

 مصاحبه

 با رفتار مناسب اطمینان مخاطب  جلب سازیطمینانا 6

 سؤاالت بیان در  دهندگانپاسختوجه به فهم زبان،  فرهنگ و آگاهی  پرهیز از سؤاالت منفی و مبهم 7

 در پاسخ صحیح  با اثرگذاری منفی  یهاالعملعکسپرهیز از  های خودالعملکنترل عکس 8

  پژوهشاز هدف  هاپاسخاالت و سؤدور نشدن  هدف ریمسکنترل در  9

 نشدنرها  تماممهینمصاحبه و تمام نماندن نیمه تعهد به تکمیل مصاحبه 11

 امثال آن صدا، ثبت تصاویر و ضبط، یبردارادداشتیهای از راهثبت مصاحبه  داده آوریجمع 11

موارد مهم در صحت  ازجملهن روش است. به ای داده آوریجمعصحت و اعتبار مصاحبه از نکات بسیار مهم برای      

 . شاره کردا 11-7 جدولبه شرح توان به مواردی میو اعتبار مصاحبه 
 . عوامل اثرگذار در صحت و اعتبار مصاحبه81-3 جدول

 توضیح عوامل ردیف

 سؤاالت بسته و استاندارداعتبار بیشتر  استفاده از سؤاالت بسته و استاندارد 1

 در محیط مصاحبه شرایط مناسب و استواری حفظ  حبهپایایی محیط مصا 2

 شونده با اجازه مصاحبه و حتی تصویرضبط صدا  ضبط مصاحبه 3

 تأثیر منفی زمان و احتمال فراموشی برخی نکاتبرای پرهیز از  زمان ترینکوتاهدر  سازیپیاده 4

 شونده از سؤال احبهو بدون ابهام مصدرست فهم ز طمینان اا اطمینان از درک صحیح سؤال 5

   هاآنو رمزگشایی صحیح  دهندهپاسخاز منظور  کنندهمصاحبهاطمینان از درک صحیح  هاپاسخصحیح  ییرمزگشا 6

  هاآنی واقعی و کنترل هاپاسخاز عوامل تأثیرگذار منفی در ممانعت  منفی اثرگذارکنترل عوامل  7

ها کاهش توان از مصاحبه تلفنی استفاده کرد. با این شکل هم هزینهمی رودررودر صورت فقدان امکان مصاحبه      

 تا به این شکل به سؤاالت شما پاسخ دهند.  دهندمیترجیح  دهندگانپاسخو هم خیلی از  یابدمی

 یهانمونهکمی که اغلب به  هایوتحلیلتجزیهاست. برخالف  هامصاحبهنمونه در  اندازهبهنکته مهم بعدی توجه      

آوردن اطالعات غنی و کامل از  دست بهکیفی پژوهش کیفی نیاز به نمونه کمتری دارد. هدف پژوهش بزرگ نیاز دارد، 

ها پیش برد. در اطالعات را تا مرحله اشباع و تکرار یافته آوریجمعتوان می درمجموعیک گروه نمونه کوچک است. 

ها در مواردی رویکرد مصاحبه .مورد مصاحبه داشته باشید مواردی مانند مطالعات موردی شما ممکن است تنها یک

روائی یا »مصاحبه  دارد. در مواردی رویکرد« میدان در اغلب و آزاد غیررسمی، ای،حاورهم»و صورتی « نگارانهمردم»

ات منظور بیان داستان از موضوعبه کنندهشرکتباز و بدون ساختار و ایجاد امکانی برای »صورت و به« روایتی
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ها یا رویدادهای ناظر بر آن باشد. در کنندگان یا تجارب آنتواند درباره خود مشارکتها میاست؛ داستان« موردبحث

 چیززندگی، خاطرات و هر »شود در مورد شونده خواسته میاست که از مصاحبه« ایزندگینامه»مواردی رویکرد مصاحبه 

با چند نفر مصاحبه  زمانهماردی مصاحبه رویکردی گروهی دارد و در آن سخن بگویند. در مو «دیگرانالزم به دانستن 

 شود.انجام می

گیر برای پژوهشگر است. امروزه با صورت متن کاری ضروری و گاهی وقتهای شفاهی بهسازی مصاحبهپیاده      

رایگان  افزارافزارهای محبوب، نرمرمشود. یکی از این نافزارهای تبدیل گفتار شفاهی به متن این کار سریع انجام مینرم

Google Keep Notes  .با قابلیت نصب روی موبایل و خطای بسیار کم در تبدیل گفتار شفاهی به متن است    

 

 مشاهدهها با آوری و ثبت دادهجمع. 3-9-0

کیفی و  صورتبهها م دادهشود. با این روش همی تأکیدهایی درباره رفتارهای غیرکالمی دادهآوری بر جمعمشاهده  در

 تعریف، فراوانی رخدادشانو  بندیتوان پس از طبقهشود. برای نمونه رفتارهای غیرکالمی را میمی آوریجمعهم کمی 

 در درون رویدادعنوان یک فرد بیرونی یا رفتارها را بههای مربوط به دادهتواند میپژوهشگر شمارش کرد. در مشاهده را 

 سؤاالت، انواع رفتارهای صوتی و تصویری را با توجه به محیطاز درون یا بیرون  فرددر این روش  .دآوری کنجمع

  خواهد بود.  اجراقابل 11-7ختلفی به شرح جدول های مطرحه با مشاهدآوری داده با جمعکند. ذهنی خود رصد می
 مشاهدهآوری داده با جمعهای . انواع طرح88-3جدول 

 حتوضی هاطرح ردیف

 مشاهده در محیط طبیعی و بدون کنترل سایر متغیرها  مشاهده کنترل نشده 1

 مشاهده در محیط آزمایشگاهی و با کنترل متغیرها  شدهکنترلمشاهده  2

 عضوی مستقل از گروه مشاهده شونده  عنوانبهمشاهده  مشاهده غیر مشارکتی 3

 شاهده شونده عضوی از گروه م عنوانبهمشاهده  مشاهده مشارکتی 4

 نفرهکیمشاهده  مشاهده فردی 5

 مشاهده توسط بیش از یک نفر  مشاهده گروهی 6

 شوندگان بدون اطالع مشاهده مشاهده  مشاهده غیرعلنی 7

 شوندگان.مشاهده  بااطالعمشاهده  مشاهده علنی 8

 بستگی دارد.  14-7جدول به شرح مشاهده و شرایط  به میزان ساختار دادهآوریجمعروش      
 آوری دادهبرای جمع شرایط مشاهدهو . میزان ساختار 84-3 جدول

 روش مشاهده ساختار و شرایط مشاهده ردیف

 انمیددر  مشاهده مورد افراد رفتار نواعمانند ا ساختاربی میدانی بررسی ساختار و شرایط طبیعیبی 1

 ینبررسی میدانی با ساختار مع باساختار و شرایط طبیعی 2

 ساختار بدون آزمایشگاهی بررسی ساختار و شرایط آزمایشگاهیبی 3

 در اتاق بینندگان یک برنامه تلویزیونی رفتارمانند ثبت  بررسی آزمایشگاهی با ساختار معین باساختار و شرایط آزمایشگاهی 4
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ار، ساختبیدر مشاهده اما  دشویثبت م و بندیطبقه، رفتارها شدهتعریفدر مشاهده باساختار، بر مبنای طرحی      

با برداشت آزاد ، مشاهدات را گرآزاد مشاهدهار یا ساختشاهده بیدر مقبلی ثبت خواهد شد.  ها بدون چارچوبفتارر

رای بشود. میشدن استفاده کمی ، بسته و قابل مشخصسؤاالت ز در مشاهده باساختار ا کند.یآوری و ثبت مخود جمع

آوری کرد جمعرا  شدهآوریجمعمشاهده مورد رفتار های توان دادهمی شدهبندیدرجهمقیاس با  12-7جدول نمونه در 

   است.  شدهمعرفیها آوری دادهبرای جمعگذاری عالمتقابل  لیستچکیک نمونه  13-7جدول اما در 

 ن یک تیم فوتبالمشاهدات بازیکناآوری و ثبت جمعبرای  پیوستاریک انتخاب عدد در نمونه . 81-3 جدول

 دامنه رفتارها ردیف

 کم مشارکت 5-4-3-2-1 زیادمشارکت  میزان مشارکت در کار تیمی  1

 کم مقدار 5-4-3-2-1 زیاد مقدار پرخاشگری پس از متوقف شدن با توپ 2

 کم مقدار 5-4-3-2-1 زیاد مقدار رفتار جوانمردانه پس از برخورد با حریف 3

 آوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال برای جمع گذاریتعالمنمونه . 89-3 جدول

 در هر بازی برای فعالیت مورد نمونه عالمت بزنید

 بازی ردیف

    * * * * دریبل کردن و سپس شوت کردن 1

   * * * * * دریبل کردن سپس پاس دادن 2

      * * شوت ناگهانی 3

     * * * پاس ناگهانی 4

    * * * * ن اختیار توپاز دست داد 5

، موردمطالعهباید مطمئن شد که مکان اما آوری کند های مختلف مشاهده و داده جمعدر محیطتواند میپژوهشگر      

از توان مشاهده را میبر این اساس  باشد.اثر بر رفتار طبیعی مورد مشاهده و بیخطر بی ،صرفهبهمقرون، دسترسیقابل

شرکت در  مانند افراد سایر کنار در فرد، جمع درون از مشاهدهیط یا بیرون از جمع انجام داد. در درون جمع و در مح

 ونبیر از را رفتارها فرد، جمع بیرون از مشاهدهدر ی و ثبت رفتارهای اعتراضی در کنار آنان است. دانشجویتظاهرات 

امروزه نوع مشاهده در فضای مجازی با اسامی کند. آوری و ثبت میجمع عکس، و فیلممشاهده از دور یا با  مانند جمع

 «آنالین هاینشریهپست الکترونیکی، چت روم، وبالگ و »شود که در آن مشاهده نیز مطرح می «نتنوگرافی یا وبنوگرافی»

ی در رگر، بر محیط و رفتار افراد تأثیری نداشته و باعث سوگیمشاهدهحضور باید دقت کرد که گیرد. قرار می موردتوجه

 نشود.  پژوهشرفتارها و نتایج 

مشاهده، گوش دادن، تعامل و »باید توانایی مناسبی در های حاصل از مشاهده آوری و ثبت مناسب دادهبرای جمع      

 محیط، بررسی در پذیریانعطاف»توان به آوری داده با مشاهده میی جمعمزایا ازجملهباشد. داشته وجود « مصاحبه

 هاداده مستندسازی بودن مشکل، هاداده آوریجمع بودن طوالنی» همآناشاره کرد و از معایب « دقت رفتن باالو  طبیعی

 . خواهد بود 14-7 جدولو ثبت داده با مشاهده به شرح آوری جمعمراحل است.  «گرمشاهده ذهن به وابستگیو 
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 مشاهدهو ثبت داده با  وریآجمع. مراحل 84-3 جدول

 ضیحتو موارد ردیف

  ازیموردنو اطالعات  پژوهششناسایی متغیرهای تحت مشاهده بر اساس اهداف  تعریف متغیر 1

 داده  آوریجمعزمان و محل مناسب  بر تأکیدبا  انتخاب نمونه نمونه انتخاب 2

 مشاهده  لیستچکیا تکمیل تصویربرداری، یادداشت یا هردو  هادادهثبت  3

 هاو ثبت آنهرگونه عامل احتمالی اثرگذار در نتایج مشاهدات  اساییشن شناسایی عوامل اثرگذار 4

را آموزش داد. انجام یک مطالعه آزمایشی  هاآنباید  یپژوهشدر پروژه  پژوهشگردر صورت وجود بیش از یک       

و روایی  آوریجمعها مفید است. پس از اطمینان از صحت مشاهده، داده پژوهشبرای اطمینان از رویه، روایی و صحت 

 شود. مراحل نهایی، کدگذاری، تحلیل داده و نوشتن گزارش نهایی است. بررسی می هاآنکیفی 

 الگوهای مشاهده امکان، موضوع مستقیم مشاهده امکان»چون مواردی  طور کل استفاده از روش مشاهده دربه     

-قرار می موردتوجه« طبیعی شرایط در رفتار ررسیب امکانو  هاروش سایر ازناممکن  پاسخی دریافت امکان، رفتاری

در  ین روش بیشترتا دالیل آن است. ا مشاهدهمورد توصیف امور  دنبال بهبیشتر این روش باید دقت کرد که گیرد. 

 در حال وقوع است. هایپدیدهو کاربرد عمده آن برای بررسی  رودمیی کیفی و توصیفی به کار هاپژوهش

 

 (برداریفیش) برگه یادداشتها با دادهو ثبت آوری جمع. 3-9-1

 شود.میمعرفی مشاهده آوری داده در جمعاصلی هم روشی مستقل و هم ابزار یا ثبت مشاهدات،  بردارییادداشت

-اشتکنند. یادداستفاده میها رفتار و محیطاسناد، ، افرادهای میدانی برای ثبت مشاهدات درباره از یادداشت پژوهشگران

های میدانی یادداشتد. و فراموشی نشون مرور زمانتا دچار مشکالت  شوندمیدر اولین فرصت ساماندهی میدانی  یها

 . هستند 15-7دارای انواع مختلفی به شرح جدول  
 های میدانی. انواع یادداشت80-3 جدول

 توضیح انواع ردیف

  وهشپژره رفتار یا هر چیز مرتبط با اهداف و کلمات کلیدی دربا عبارات مختصربا یادداشت دستی  نویسچرک 1

 مشاهدات، گفتگوها و اطالعات با جزییات  یادداشت کامل  توصیفات دقیق 2

 های خود درباره مشاهداتپیشنهادها و ایدهیادداشت  تحلیلی 3

 پژوهشهای ها و اعتقادات شخصی به همراه مشاهدات و هزینهدیدگاه ازجملهثبت مشاهدات  دفتر روزانه 4

     

 آزمونها با آوری و ثبت دادهجمع . 3-9-3 

تا وضعیت یا مهارت یا توانایی او مورد آزمایش قرار گیرد. برای  دهدمیدر آزمون، آزمودنی اقدامات خاصی را انجام 

ی هانمونه ممکن است با دیدن، شنیدن یا لمس یک محرک خاص، دکمه مشخصی را فشار دهد. یا با مجموعه فعالیت
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-خاصی مهارت خود را در زمینه مشخصی، نشان دهد و بر اساس آزمون امتیاز مشخصی را کسب نماید. برخی از آزمون

ها وضعیت ضریب هوشی شخص ها مانند آزمون هوشی وکسلر، مجموعه اقدامات مختلفی است که جمع امتیازات آن

 کند. را معین می
 

 و دوربین  صوتضبطها با آوری و ثبت دادهجمع. 3-9-1

هاست که به مختلف دیجیتال برای ضبط جریان مصاحبه هایدستگاهو یا  صوتضبطها دادهآوری از ابزارهای جمع

کند تا اینکه بدون نگرانی در خصوص ثبت محتوای مصاحبه، با آرامش خاطر و اطمینان از اینکه کمک می پژوهشگر

را در اختیار داشته و بتواند بر موضوعات تمرکز  مصاحبهه شود، کنترل جلسجریان مصاحبه توسط دستگاه ضبط می

 تواند حتی برای ثبت رفتار و توضیح بیشتر استفاده کرد. داشته باشد. از دوربین می

 

 گروه سنجیها با آوری و ثبت دادهجمع. 3-9-3

ی روشی کمی برای است. گروه سنج با یک مقیاس اختصاصی گروه سنجیها داده آوریجمعهای یکی دیگر از روش

گیری یا توصیف روابط اجتماعی میان افراد و یا پذیرش یا طرد افراد از سوی سایر اعضای گروه است. هدف اندازه

سایر اعضای گروه سنجیده شود. وقتی از اعضای  ازنظرگروه سنجی این است که ارزش اجتماعی یا شخصیتی هر فرد 

تواند خاصی انتخاب نمایند، هرکسی در گروه می هایمالک اساس بررا  شود سایر افراد درون گروهگروه خواسته می

ه ب موردنظرهای موجود درون گروه ها، توصیفی راجع به شبکهاز این گزینشانتخاب و دلیل آن انتخاب را بیان کند. 

یک جدول  صورتبهتوان های این گروه نما را مینامند. دادهها را گروه نما میآید. ترسیم نمودار این شبکهدست می

 . نامندمیهای هر فرد نمایش داد. یک چنین جدول یا ماتریس را ماتریس گروه ماتریسی از گزینش

 
 در یک تیم فوتبال . از یک گروه نما )سوسیوگرام(8-3شکل 

 و افرادی که کسی تمایلشود نامیده می« ستاره گروه»در گروه نما فردی که همه تمایل دارند با او در ارتباط باشند،       

 گذارینمرههای گوناگون اجرا و گروه سنجی به روش شوند.نامیده می« منزوی یا ایزوله»ندارند،  هاآنبه برقراری ارتباط با 

. نویسندببه ترتیب اولویت را  باهممنتخب برای کار  خواسته شود، اسامی سه نفرگروه شود. برای نمونه ممکن است از می
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روش  .است های متداول، شمردن تعداد دفعات انتخاب فرد توسط دیگران بدون توجه به ترتیب انتخابشیکی از رو

 است.  به انتخاب سوم 1و امتیاز  به انتخاب دوم 2 امتیاز به انتخاب اول، 3دادن امتیاز دیگر 

 

 آوری داده  ابزارهای جمعانواع . ارزشیابی 3-4

آن  ایاییپ و از اعتبار تناسببهستاندارد و ساخت ابزار جدید، پژوهشگر الزم است تا در صورت استفاده از ابزارهای غیرا

 یپایای. گیرد قرار موردسنجش است قرار که چیزی آن سنجش برای ابزار صحت یزان، ماعتبار مطمئن شود. منظور از

ایایی است نوعی از پ عینیت. کندمی ائهار یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط دردارد که  تأکید ویژگیبر این  ابزار

 شود.تعیین می مشخص ابزاریک  توسط مطالب ثبت در کدگذارها یا هاارزیاب توافق یزانکه با م

 

  آوری دادهی جمعروایی ابزارها یا اعتبار. 3-4-8

 16-7جدول به شرح ین راه یک یا چنداز توان ها با توجه به نوع ابزار میآوری دادهجمعی اعتبار ابزارها برای تعیین

  د. کراستفاده 
 ها آوری دادهابزارهای جمعاعتبار روش تعیین . انواع 81-3 جدول

 هاویژگی انواع اعتبار ردیف

رای سنجش و آن باهری تناسب ویژگی ظ خصوص درنظران دیدگاه صاحباز ابزار کیفی بررسی  صوری یا ظاهری 1

 )برای اکثر ابزارها(  موردبررسیآوری داده از متغیر جمع

 محتوا 2

 

کمی  صورتکه هم به هدفمورد درباره ارتباط مناسب ابزار با متغیر نظران صاحببررسی میزان توافق 

و هم کیفی « هامیزان توافق ارزیابان درباره مناسب بودن گویهبرای  1روش الوشه مانند استفاده از»

 است.   محاسبهقابل

 مالک یا معیار 3

 

وع معتبر و دارای دو نیک معیار یا مالک ابزار با متغیر مورد هدف بر اساس مقایسه با تناسب  بررسی

و  ستانداردانتایج قبلی معتبر از ابزار با  دهندهپاسخنمرات میزان  بینپیشدر  .است بینو پیش زمانهم

 شود. مقایسه میو ابزار معتبر روی یک جامعه  موردبررسیابزار  زمانهمبا اجرای  زمانهمدر 

متغیر از دو رویکرد افتراقی و همگرا  و ساختار های حاصل از اجرای ابزار با مفاهیممیزان ارتباط نمره سازه یا ساخت 4

-بررسی همبستگی بین سازهاز طریق های غیرهمنام از یکدیگر تمایز سازه بر روایی افتراقیاست. در 

  شود. ابزار محاسبه میهای مختلف سازه م سویی اندازههاز طریق  روایی همگراو در  های نامشابه

 صورتهب محتوایی روایی. پردازدمی االتؤس سطحی بررسی هب که است محتوایی روایی انواع از یکی صوری روایی     

 21-5 جدول قالب در گاهیو  «مشاور و راهنما» دیتااس نظرات اساس بر ارزیابی کیفی بررسی در. است کمی و کیفی

 دو از و  اجراستقابل شکل دو به متخصصان نظرات از( الوشه) کمی صورتبه محتوایی روایی. گیردمی صورت

 امتیازات تجمیع، CVI. در روش شودمی استفاده (CVI) محتوا روایی شاخص و (CVR) محتوا روایی نسبی ضریب

 تخصصانم کل تعداد بر اندکرده کسب را «مرتبط امالًک» و  «بازبینی به نیاز اما مرتبط» امتیاز که آیتم هر برای موافق

                                                           
1.C.H. Lawshe 
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 از CVR  تعیین برای هستند.« بازبینی به نیاز» و« مرتبط غیر»در این نوع بررسی شامل  هاگزینه سایر .شد خواهدتقسیم 

 «داردن ضرورتی ولی است مفید» ،«است ضروری» قسمتیسه طیف براساس را آیتم هر تا شودمی درخواست متخصصان

 صانمتخص کل بر اندرا انتخاب کرده« ضروری» گزینه که متخصصانی تعداد سپس. کنند بررسی «ندارد ضرورتی» و

 تقسیم خواهند شد.

محتوایی نظران روایی صاحبتعدادی از از  17-7سؤاالت جدول توان با ، میپس از طراحی پرسشنامهبرای نمونه       

 کرد.بررسی صورت کیفی را به
 برای تعیین روایی صوری یک پرسشنامه  ها. انواع پرسش83-3جدول 

 هاپرسش ردیف

 آیا ترتیب سؤاالت رعایت شده است؟ 1

 رود؟تر میساده و جالب و اغلب بسته شروع و سپس به سراغ سؤاالت پیچیده نسبتاًآیا پرسشنامه با سؤاالت  2

 است؟  شدهصلحاها اطمینان آیا از تکراری نبودن ظاهر و محتوای گویه 3

 تناسب دارند؟ پژوهشها یا سؤاالت با اهداف آیا گویه 4

 است؟ فهمقابل یراحتبهآیا جمالت و اصطالحات  5

 قابل پیروی است؟ یراحتبهآیا دستورالعمل  6

 است که افراد به آن پاسخ دهند؟ یااندازهبهها یا سؤاالت آیا تعداد گویه 7

 باشد؟ شدهگرفتهارد که نادیده آیا اطالعات مهمی وجود د 8

واست ها خنظران ارسال کرد و از آنباید اطالعات بیشتری را برای صاحبپرسشنامه رای بررسی روایی محتوایی ب      

یا  پژوهشجامعه ، اهداف ویژه ،هدف کلی»ها امتیاز بدهند. برای این منظور باید تا در محورهای موردنظر خود به آن

برای الزم نظر یا صاحب تعداد متخصصمشخص شود. « خاص باهدفها و اختصاص هر یک از گویهدهندگان پاسخ

باید به موضوع  حتماً. ولی این افراد و حتی در مواردی کمتر هم کافی استنفر  15تا  11ارزیابی محتوایی پرسشنامه بین 

 ای به شکل جدولان به کمک پرسشنامهتوپس از مشخص شدن این موارد می کامل داشته باشند.تسلط شما  موردنظر

 .آوری کردهای الزم برای ارزیابی روایی محتوایی را جمعداده 7-18
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 روایی محتواتعیین  منظوربه تسؤاالهر داور به تعیین نمره الگوی . 81-3جدول 

 سؤال هر بودن مناسب میزان سؤاالت متغیرها ویژه اهداف

 ..........-1 ........... -1 1 ویژه هدف

2-.......... 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

2- ........... 1-.......... 

2-.......... 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

3- ........... 1-.......... 

2-.......... 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 ..........-1 ........... -4 2 ویژه هدف

2-.......... 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

5- ........... 1-.......... 

2-.......... 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

6- ........... 1-.......... 

2-.......... 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 ی مشابه جدول در جدولها را ، آندر مورد هر سؤالهای حاصل از نظرات ارزیابان آوری دادهپس از جمع               

 بازنگری یا حذف کنید.را ه میانگین کمتر نمربا ثبت کنید و سؤاالت  19 -7

 تعیین روایی محتوا در سؤالرای هر . تعیین میانگین نمره داوران ب83-3جدول 

 سؤال هر نمره                               

 داوران اسم

 سؤال

(1) 

 سؤال

(2) 

 سؤال

(3) 

 سؤال

(4) 

 سؤال

(5) 

 سؤال

(6) 

 سؤال

(7) 

... 

1- ... 

2- ... 

3- ... 

4- ... 

5- ... 

6- ... 

7- ... 

... 

        

         سؤال به داوران نمرات میانگین

 

 گیریاندازهپایایی ابزارهای . 3-4-1

ا همنظور از پایایی این است که پرسشنامه در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دارد. عینیت نیز به پایایی ارزیاب

 21-7های ابزار و مشاهده داللت دارد. جدول داده یا گویه آوریجمعروش یا ابزار ها در مورد در میزان موافقت آن

 دهد.پرسشنامه را نشان مییک های تعیین پایایی راه
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 های تعیین پایایی پرسشنامه. راه11-3 جدول

 توضیحات روش تعیین پایایی ردیف

بازآزمایی( یا ) دوبارهاجرای  1

 آزمون مجدد -روش آزمون

عیین تو  یک هفته یا بیشتردر فاصله پرسشنامه ویی دوباره یک گروه به یک پاسخگ

 . است قبولقابلدر تحقیقات مدیریت  7/1همبستگی حدود  پاسخ است که همبستگی دو 

کردن پرسشنامه یا  دونیمه 2

 همسانی درونی

شامل  ونیمهدبه پرسشنامه توسط یک گروه و تقسیم سؤاالت پرسشنامه  هباریکپاسخگویی 

)دقت شود که آزمون را نباید از بخش و فرد هم یک بخش یک  عنوانبهزوج  تسؤاال

 نشان دهد که نمراتتا  شودسپس همبستگی دو دسته نمره تعیین می، وسط نصف کرد(

 . آزمون در درون خود چه قدر همسانی دارند

تفاده با اس دو ارزشیت تجانس سؤاالمیزان همسانی درونی یا ه و بررسی باریکپاسخگویی  ریچاردسون-کودر 3

های دهدهننسبت پاسخرا با  همبستگی از طریق فرمولی که تعداد سؤاالت آزموناز تعیین 

 کند. میمحاسبه و واریانس کل آزمون صحیح و غلط 

همتا( یا ) موازیدو فرم  4

 جایگزین یا پایایی هم ارزی

اگر از یک آزمون دو فرم است.  اوتشکل ظاهری متفاما با محتوای مشابه پاسخگویی به 

ضریب و اجرا  چندروزهزمانی  بافاصلههردو را پشت سر هم یا  توانمیموازی باشد 

 د.کرمحاسبه را همبستگی دو دسته نمره 

 ت. اس ها با کل نمره آزمونگویه تکتکهمبستگی بین باره و بررسی پاسخگویی یک آلفای کرونباخ 5

ارتباط دارند و الزم و ملزوم یکدیگرند. برای درک این مسئله تیراندازی را در نظر  هم بهاعتبار پایایی و  درمجموع     

ت گف توانمیزند. چون تیرها همگی در یک نقطه هستند بگیرید که تمام تیرهای خود را در یک نقطه خارج از هدف می

 !اندنکردهاصابت اعتبار ندارد چون به هدف  هاتیراندازیپایایی وجود دارد اما این 

 

 گیریاندازهعینیت ابزارهای . 3-4-9

را  رود. عینیتمی شمار بهگیری عینیت یا پایایی نمره گذار، ارزیاب یا آزمون گیرنده، ویژگی مهم آزمون یا ابزار اندازه

ین ا فیلم تعریف کرد.نمره یا کدی خاص به هر آزمودنی مانند ارزیابی  دو یا چند داور در دادن بیننزدیکتوان توافق می

. برای مثال اگر دو پژوهشگر رفتار است آزمونگرتوسط بیش از یک  آمدهدستبهبرای تعیین همسانی نمرات شاخص 

هایی را به دست گیریها اندازهکنند، نشان دادن این موضوع اهمیت دارد که آنمی بندیدرجهمدیران در سازمانی را 

ا بر هتوان از تقسیم تعداد توافقها میی با یکدیگر دارند. برای محاسبه پایایی ارزیابکه توافق خیلی نزدیک اندآورده

ها از باشد، پایایی ارزیاب موردتوافق 12ارزیاب،  14ارزیابی توسط  14اگر در  مثالًها استفاده کرد. تعداد کل ارزیابی

 شود. محاسبه می 857/1مورد ارزیابی و برابر  14بر  موردتوافق 12تقسیم 
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 های کیفی آوری داده. مالحظات جمع3-0

و بررسی است، بنابراین باید در  تحلیلقابلعنوان یک محصول انسانی به« داده»اینکه در پژوهش کیفی هر با توجه 

ان به توهای کیفی را میبندی کلی، دادهآوری با دقت آن تالش مضاعفی را صرف کرد. در یک تقسیمشناسایی و جمع

 (. 1392تقسیم کرد )محمدپور،  21-7نواعی به شرح جدول ا
 های کیفی انواع داده. 18-3 جدول 

 موارد های خاصداده نوع داده ردیف

 حاصل از مصاحبه، روایت زنده و تاریخ شفاهی اری(شنید-)متنی تولیدشدهمتنی  متنی 1

 یات، داستان، روایت منقول، اسناد و...حاصل از تاریخچه زندگی، خاطره، نشر دیداری(-متون مکتوب )متنی

 یادداشت میدانی پراکنده، مشاهده مستقیم و استنباط پژوهشگر حاصل از  مشاهده متن شده ایمشاهده 2

 حاصل از تصویر، فیلم، نقشه و امثال آن مشاهده ناب

 نیز توجه داشت. تحلیلقابلهای شانههای کیفی، باید به تحلیل صداها، بوها و دیگر نآوری دادهدر فرایند جمع      

ای داشته و به حضور فیزیکی پژوهشگر در میدان مطالعه یا درگیری در پدیده مورد مطالعه های کیفی ماهیت تجربهداده

، «ها، اشارات و اصواتهای مردم در قالب کلمهثبت گفته»، «مستند کردن وقایع ملموس»اند. این درگیری شامل وابسته

ترین رویکردهای . از مهماست« بررسی اشکال دیداری رویدادها»و « مطالعه مدارک مکتوب»، «رفتارهای خاص مشاهده»

 (.1392)محمدپور،  اشاره داشت 22-7توان به مواردی به شرح جدول می« مشاهده مشارکتی»
 های مشاهده مشارکتی رویکردترین مهم. 11-3 جدول 

 توضیح رویکرد ردیف

 به اهداف مطالعهبا توجه مدت اقامت پژوهشگر در میدان مطالعه  میزان اقامت  1

 گر فعال گر منفعل تا مشاهدهاز مشاهده مشارکت سطح  2

 هاهای مورد مطالعه و دیدن جهان اجتماعی از منظر آندرک نظام معنایی و فرهنگی سوژه میزان بومی شدن  3

 موردبررسیدر فرهنگ درگیری عمیق عاطفی و رفتاری  وریمیزان غوطه 4

 ازهرجهتبا تأکید بر هماهنگی و ادغام با فرهنگ موجود  بازفرهنگ پذیری 5

 گراییگرایی و انسانهای پژوهش با محوریت ارزشنگری با سوژهو درون همدالنهکنش  درگیری عاطفی 6

 نگری یا جزءنگری صرف طای کلوری برای پرهیز از خبا غوطه زمانهمها، حفظ فاصله با سوژه اتیک-چرخه امیک 7

 ها، رویدادها و روابط در بستر زندگی طبیعی و دستکاری نشده وضبط کنشثبت گراییطبیعی 8
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 مشتهفصل 

   هایافته وتحلیلتجزیهمبانی 
 

 آوری شده های جمعها یا دادهیافته وتحلیلتجزیههای هدف کلی: آشنایی با انواع روش

 اهداف یادگیری

 کمی  هاییافته وتحلیلتجزیههای انواع روششنایی با آ 

    آشنایی با نحوه تحلیل جداول آماری 

 کیفی های یافته وتحلیلتجزیههای آشنایی با انواع روش  
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 مقدمه

آوری های جمعدهدا. کرد وتحلیلتجزیه پژوهشهای ها را در راستای سؤاالت یا فرضیهباید آن هاداده آوریجمعپس از 

ش . در این فصل تالآن توجه داشت کیفییا نوع کمی ها باید به آنتحلیل وها هستند که برای تجزیهشده همان یافته

 معرفی شود. ها آوری شده یا یافتههای جمعداده تحلیلوتجزیههای شود تا انواع راهمی

 

 هایافتهیا ها داده وتحلیلتجزیه. 1-8

 «هاوتحلیل یافتهتجزیه»هستند؛ به همین دلیل در بسیاری از منابع از عنوان « هایافته»آوری شده همان های جمعداده

-میا هها در پژوهشدادهشوند. معرفی می« نتایج»عنوان ها نیز بهیافته وتحلیلتجزیهحاصل از  خروجیشود. استفاده می

 کیفی( یا) استادمربوط به رفتار کالمی یک  شدهثبتممکن است آمار  هادادهتواند کمی یا عددی یا کیفی و کالمی باشد. 

 میک و کیفی هایپژوهش بین عمده هایتفاوت از یکیباشد.  )کمی( در عملیات یک کارمند سازمان شدهثبتهای زمان

 زمونآ به کمی هایپژوهش اما شوندمی منتج فرضیه ساخت یا تدوین به عمده طوربه کیفی هایپژوهش که است این در

 .شود دیلتب کمی به کیفی هایداده یا و شود آوریجمع کمی ایدادهباید  هافرضیهآزمون  برای بنابراین. پردازدمی فرضیه

 جدول، فیش،»چون  یابزارهای وسیلهبه آوری شدهی جمعهاداده با نظری و ایکتابخانه هایپژوهشاغلب  طورکلیبه

 . وجود دارد 1-8ها به شرح جدول آوری دادهمقیاس برای جمع 4 درمجموع. هستند یفیک نوع از «آن امثال و کارت
 هاآوری دادهجمعهای مقیاسانواع . 8-1جدول 

 ویژگی نوع مقیاس ردیف

 مثل شماره روی پیراهن بازیکنانی اشخاص، اشیاء یا خصوصیت بندیطبقهشماره یا نمادهایی برای  اسمی 1

 یاندانشجورتبه  انندم تربزرگبه گونه معنادار از کوچک به  ابعاد ازمتغیرها برحسب یکی  بندیرتبه ایرتبه 2

 صفر مطلق ندارد() دماسنجدارای ارزش برابر هستند مثل  هافاصله، ایرتبهعالوه بر ویژگی مقیاس  ایفاصله 3

 ثل زمان و مسافتیا حقیقی هستند م، دارای صفر مطلق ایفاصلهعالوه بر ویژگی مقیاس  نسبی 4

در  هامقیاس .نامندمیرا آمار پارامتریک  و چهارم ومسح و( را آمار ناپارامتری و سطایرتبهاسمی و )دو سطح اول      

ردازد. البته پبه تعیین طبقات میاز نوع کیفی است و زنجیره یا سلسله مراتبی هستند. مقیاس اسمی  صورتبهجدول فوق 

صرفاً  هانآشود به آن معنا نیست که این طبقات مفهوم عددی دارند، بلکه  کاربردهبهطبقاتی عدد اگر برای تعیین چنین 

ودن باشد که افراد نسبت به دارا بودن یا نب ایگونهبهبندی باید اطالعات هستند. بنابراین، طبقه گذارینامبرای سهولت 

مثل رشته ) ارزشیشی )مثل زن و مرد( و چند یک صفت، بررسی شوند. این نوع متغیرها به دو صورت دو ارز

و مدیران عملیاتی با  2 شمارهتوان مدیران ارشد را با شماره یک، مدیران میانی با ( هستند. برای نمونه میدانشگاهی

کرد. هدف مقیاس  گذارینامیا  بندیطبقه، هاآنبدون معنای کمی و امکان جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم  3شماره 

کمیت، واحدهای مساوی و صفر  هایویژگیو تشخیص طبقات از یکدیگر است و این مقیاس فاقد  بندیبقهطاسمی، 

  خواهد بود. مطلق 
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اعداد  شود. یعنی در این مقیاسبه ترتیب طبقات نیز پرداخته می گذارینامبندی و ای، عالوه بر طبقهدر مقیاس رتبه     

اال به بندی و مرتب کردن افراد یا اشیا از برتبه منظوربهند. در این مقیاس اعداد صرفاً شومی کاربردهبه بندیرتبه منظوربه

 به کمیت اشاره دارد اگرچهاین مقیاس هم کیفی است زیرا رود. به کار می گیریمورداندازههای ویژگی اساس برپایین 

هایی نظیر بندیدر طبقهها اعمال کرد. مورد آنتوان در اما اعمال ریاضی مانند جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم را نمی

ا بیشتر ها با مقیاس و طیف ترتیبی دارای بار صفتی کمتر یطبقه اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، رضایت شغلی و نظایر این

 هایی از آن هستند. های لیکرت و بوگاردوس، نمونهشود. مقیاساستفاده می

ن را شود و اعداد آدقیق مشخص می طوربههای موجود نیز بندی و ترتیب، فاصلههای، عالوه بر طبقدر مقیاس فاصله     

های کمیت با واحدهای ای دارای ویژگی. مقیاس فاصلهروی آن انجام دادجمع یا تفریق  اعمال ریاضی مانند توانمی

یی هایاسمقفر مطلق هستند. مساوی است؛ ولی فاقد صفر مطلق است. بسیاری از مفاهیم نظری به همین منوال و فاقد ص

و تفاوت  ایبا همان ویژگی مقیاس فاصله نسبیمقیاس  هستند. دستازایندانشجو،  ترمپایاننظیر دماسنج، هوش و نمره 

      است. پول  صفر مطلق مانند وزن، طول وداشتن 

می های کمقیاسند. دارقرار  (ایبهرتاسمی و ) کیفیو  و نسبی( ایفاصله) کمیدر دو دسته  مورداشارهچهار مقیاس      

تر مانند اعشار داشت اما متغیرهای کیفی مانند توان واحدهای جزئیپیوسته هستند یعنی بین هر دو واحد عدد می

 مرد وجود دارد.  2/1زن یا  5/1توان گفت برای نمونه جنسیت )زن و مرد( گسسته هستند و نمی

      

 های کمیداده وتحلیلتجزیه. 1-1

شود اما در موارد های کمی استفاده میهای آماری برای مقیاسدر شرایط معمول از روش شدگفته طور که همان

اده ها استفآن وتحلیلتجزیههای آماری برای های کیفی را کمی کرد و از محاسبات آماری و روشتوان دادهمتعددی می

توان از میشود و با محاسبه فراوانی کدها کدگذاری می های کیفیکرد. برای نمونه در روش تحلیل محتوا داده

ی )کم شدهآوریجمعهای ها استفاده کرد. به همین دلیل با توجه به نوع دادهوتحلیل آنهای آماری برای تجزیهروش

 توان استفاده کرد. می 2-8به شرح جدول « پارامتریک یا ناپارامتریک»های آماری یا کیفی( از دو نوع روش
 های آماری پارامتریک و ناپارامتریک . روش1-1جدول 

 توضیح انواع ردیف

 گیری تصادفی و توزیع بهنجارو متغیر پیوسته با شروط نمونه و نسبی ایفاصلههای کمی  برای مقیاس پارامتریک 1

 شدن شروط پارامتریکو متغیر گسسته و فراهم ن ایهای کیفی اسمی و رتبهبرای مقیاس مورداستفاده ناپارامتریک 2

 3-8های پارامتریک استفاده کرد که شروط جدول توان از روشها زمانی میبرای پاسخ به سؤاالت و آزمون فرضیه     

 های ناپارامتریک استفاده کرد.ها از نوع کمی بود و دیگر شروط برقرار نبود باید از روشبرقرار باشد. اگر حتی داده
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 کهای الزم برای استفاده از آزمون پارامتریشرط. پیش9-1جدول 

 توضیح شرطپیش ردیف

 ای یا نسبی مقیاس فاصلهیعنی از نوع  ی پیوستهمتغیرها 1

  گیری برای انتخاب کل جامعه نیاز نیست.( نمونه در صورتها )نمونه تصادفیانتخاب  گیری تصادفینمونه 2

   اسمیرنف –کولموگروف ی مانند هایزمونبا استفاده از آ هامال دادهاطمینان از پراکندگی نر توزیع بهنجار 3

اسب در شرایط مندارند؛  کهای ناپارامتریی نسبت به آزمونباالترمحاسباتی دقت  کپارامتری هایآزمون کهازآنجایی     

 طشربهدر برخی موارد ونه استفاده کرد. برای نم کهای پارامتریاز آزمونتوان می هافرضپیشبا توجه به برخی و 

-ادهدحتی در مواردی شود. استفاده می کهای پارامتریهای منتخب غیرتصادفی، از آزموناطمینان از بهنجار بودن نمونه

. دوشاستفاده  کهای آماری پارامتریاز روشتا  شوده میگرفتدر نظر  «ایفاصلهشبه»صورت بهای همقیاس رتب های با

-خپاساعتماد دارید و خود های مدیر سازمان شود که تا چه اندازه به برنامهسؤال میپرسشنامه در یک  وقتی نمونهبرای 

 5به، عدد ه باالترین رتتوان بمیرا انتخاب کند؛ « کم، زیاد، متوسط، کم و خیلیزیادخیلی»دهنده باید یکی از پنج گزینه 

 پرسشنامهک های یوقتی قرار است داده .شودای ایجاد فاصلهی شبهویتد تا هیابترین رتبه، عدد یک اختصاص و به پایین

را  هاهای گویهصورت مجزا تحلیل کرد یا در مواردی پاسختوان بهرا می یا سؤال هرگویه وتحلیل آماری کرد،را تجزیه

 . را تحلیل نمودای گروهی جمع و نمره

از  ایعلم آمار مجموعه. گیردصورت میماری توصیفی و استنباطی های آروشبا انواع های کمی دادهوتحلیل تجزیه     

آمار توصیفی ها در جهت هدفی معین است. ، تنظیم، تحلیل و تفسیر دادهآوریجمعهای ریاضی برای فنون و روش

در  د.نکو آمار استنباطی امکان تشخیص رابطه یا اختالف بین دو یا چند متغیر را مشخص می دهیسازماناطالعات را 

رائه های پژوهش ادر فصل چهارم و در راستای سؤاالت یا فرضیهها یافته وتحلیلتجزیهاغلب  «یا رسالهنامه پایان»متن 

های آماری بر روشپردازند. میها افتهشریح تحلیل یاستنباطی به ت توصیفی و سپس جداولبخش ابتدا در این شود. می

 شوند. انتخاب می 4-8به شرح جدول  هاآوری و نوع دادهحوه جمعو ن پژوهشاساس استفاده از نوع روش 
 های آماری. انواع روش4-1جدول 

 توضیح انواع دیفر

 ، تلخیص و توصیف اندازه نمونه دهیسازمانبرای  توصیفی 1

 احتماالت با توجه به  های نمونهبینی یا برآورد پارامترهای جامعه از اندازهپیشبرای  استنباطی 2

افزارهای کامپیوتری نرم ابهای آمار توصیفی و استنباطی و اجرای انواع روشهای آماری فعالیتاغلب امروزه 

  شود. نجام میها او امثال آن SPSS ، PLS ،LISREL ،AMOSمانند متعددی 

 

 آمار توصیفی های . روش1-1-8

به شرح  یانواعو شامل  شدهآوریجمعهای داده «سازیخالصهبندی و ، تنظیم، دستهآوریجمع»آمار توصیفی 

 است.     5-8جدول 
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 های آمار توصیفی. انواع روش0-1جدول 

 هاانواع عملیات و شاخص روش آماری ردیف

 هاتلخیص اطالعات خام، تعیین توزیع فراوانی هاجدول توزیع فراوانی 1

 مد() نمامیانگین، میانه و  های گرایش مرکزیشاخص 2

 ضریب تغییرات، واریانس و انحراف استاندارد تغییرپذیری() پراکندگیهای شاخص 3

  (، منحنی طبیعیT,Z) استانداردهای های درصدی، نمرهها و مرتبهنقطه ایسهمقایتعیین موقعیت نسبی یا مقیاس  4

ان مقایسه بین انواع به تلخیص اطالعات خام و امکها دارد و توزیع فراوانی کاربرد زیادی در پژوهشجدول      

 های گرایش مرکزیشاخصدر موارد نیاز کند. عددی و درصدی کمک می صورتبهها در هر یک از متغیرها فراوانی

 کند.  فراهم می 6-8به شرح جدول ها را با یک ارزش عددی واحد ای از دادهمجموعهتوصیف کلی امکان 
 ها صیف دادهبرای تو های گرایش مرکزی. انواع شاخص1-1جدول 

 توضیح شاخص ردیف

 ای است. و مناسب مقیاس فاصلهها تقسیم بر تعداد آن اتحاصل جمع نمر ات با روشنمر معدل مجموعه میانگین 1

  است. ای متغیرهای رتبهو مناسب  آن زیردرصد در  51در باالی آن و  هانمرهدرصد از  51ای که نقطه میانه 2

 متغیرهای اسمی است. و مناسب با بیشترین فراوانی در توزیع ات نمره یا نمرو شامل ترین شاخص ساده نما 3

 . است 7-8جدول و شامل مواردی به شرح  ها حول میانگینمیزان پراکندگی داده های پراکندگیشاخص     
 هابرای توصیف داده های پراکندگی. انواع شاخص3-1جدول 

 توضیح شاخص ردیف

 . ها استترین نمره در توزیع دادهو شامل تفاوت بین باالترین و پایینبرای برآورد کلی ترین شاخص ساده اتدامنه تغییر 1

انحراف  2

 (SD)استاندارد

ت به میانگین ها نسبها از میانگین است. نمره باال پراکندگی باالی دادهمعتبرترین شاخص و متوسط فاصله نمره

  (.  ایمتغیرهای فاصلهدهد )مناسب می نشانبرعکس را و نمره پایین 

برای تشخیص که  همان مجذور انحراف معیار است درواقعو ها از میانگین نمرهشاخص دیگری از فاصله  واریانس 3

 رود.می کار بهترین در توزیع امتیازات دامنه تفاوت باالترین و پایین

ت ها اسها در توزیع دادهانگر موقعیت نسبی هر یک از نمرهنش ،ایهای مقایسههای موقعیت نسبی یا مقیاسشاخص     

 . است 8-8جدول  شامل مواردی به شرحو 
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 ها برای توصیف داده های موقعیت نسبی. انواع شاخص1-1جدول 

 توضیح شاخص دیفر

 15/1بیماری نرخ انند متقسیم تعداد رخدادهای واقعی به تعداد رخدادهای ممکن با های مختلف مقایسه جمعیت نرخ 1

 بیمار است. نفر  5نفر،  111از هر نفر و  هزار پانصد یعنی نفریمیلیوندهدر جامعه 

 151هزار مرد و  351 با ورزشکار پانصدهزارنفریجمعیت مانند در یک فعالیت  هابرای شناخت نسبت گروه نسبت 2

 مردان به زنان است.  3به  7نسبت دارای هزار زن 

رتبه  3

 رصدید

درصد  31زیردیپلم و درصد جمعیت  71مانند درصدی  111بر اساس مقیاس با تمام گروه یک زیرگروه مقایسه 

  هزار باالی دیپلم است.  151هزار زیر دیپلم و  351باالی دیپلم برای جمعیت پانصدهزارنفری با  جمعیت

های نمره 4

 استاندارد

ها آن رینترایجنمره از میانگین بر مبنای انحراف استاندارد است.  شده که نشانگر فاصله یک کاریدستهای نمره

 دهند. نشان میفاصله از میانگین را بر مبنای انحراف استاندارد  که هستند tو  zهای نمره

      

 آمار استنباطیهای روش. 1-1-1

 «ه جامعهاز نمونه ب آمدهدستبهتعمیم نتایج »برای  ،آوری شدههای جمعها یا دادهیافتهتحلیل وتجزیهدر  استنباطی آمار

 هایبا کمک از آمار استنباطی یا استنباطآوری و است. در بسیاری از موارد داده از نمونه کافی، جمع موردمطالعه

برای استنباط وجود  9-8جدول کلیدی به شرح  آمار استنباطی مفاهیم. در شودجامعه تعمیم داده می کلبهمنطقی 

 دارد. 
 هاکلیدی آمار استنباطی برای استنباط داده. مفاهیم 3-1 جدول

 توضیح مفاهیم دیفر

 سطح اطمینان یا احتمال صحت داشتن و از روی شانس نبودن یافته  داریسطح معنی 1

 .شودرد  اشتباهبهفرض صفر صحیح  خطای نوع اول 2

 .تأیید شود اشتباهبهفرض صفر غلط  خطای نوع دوم 3

 توانایی آزمون برای تشخیص تفاوت یا رابطه واقعی  ن آماریتوا 4

  شدهمشاهدهبزرگی اثر سنجش  اندازه اثر 5

 = دو دامنه؛ برتری یا کمتری یک گروه نسبت به گروه دیگر= یک دامنهگروه دوتفاوت متغیر در بین  یک یا دو دامنه بودن 6

ا به آن هها اشاره دارد و باید در استنباطها یا رابطهتفاوتدن شانسی یا تصادفی بو احتمالبه داریمعنیسطح      

 ارزش بای دارسطح معنییه اشاره خواهد شد. فرضتأیید رد یا برای سطح اطمینان اشاره شود. به این شکل که با آن به 

ها گزارش ژوهشدر پاغلب موارد بعدی  هرچند .(p<.05)شودگرفته میدر نظر  15/1 و اغلب در سطح p valueپی یا 

پژوهشگر  و کاهش خطای نوع اول موجب افزایش خطای نوع دوم و بالعکس خواهد شد .هستندشود اما مهم نمی

 لط استغ واقعاًیعنی آزمون، فرضیه صفر را زمانی رد کند که  توان آماری .ایجاد کندباید توازن مناسبی بین این دو 

به  «ها و افزایش نمونهاز فرضیه یک دامنه، سنجش تفاوت میانگین، استفاده اول نوع خطایکاهش »چون عواملی و 

ندازه شود. اتوصیه می 8/1توان و اغلب حداقل است یک و بین صفر  توان مقیاسکند. توان آماری کمک می رفتن باال
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وان مانند ت . اندازه اثر همشودمحاسبه میضریب همبستگی کوهن و پیرسون اغلب با  1مجذور اتای نسبییا  (ES) اثر

 آن دارد.مقیاسی بین صفر و یک برای تعیین بزرگی یا کوچکی 

مرور کرد. در  11-8توان در جدول های آمار استنباطی در دو بخش پارامتریک و ناپارامتریک را میانواع آزمون     

ا هیاس، انواع آزمونو همچنین نوع مق موردبررسیاین جدول انتخاب هر آزمون با توجه به تعداد گروه و متغیرهای 

ای ههای ناپارامتری و ستون با مقیاس فاصلای به معرفی انواع آزمونهای با مقیاس اسمی و رتبهاست. ستون شدهمعرفی

 پردازد.  و نسبی به معرفی انواع آزمون پارامتری می
 ها ها بر اساس مقیاساستنباطی برای توصیف داده آمارهای روش .81-1 جدول

 و نسبی ایفاصله ایرتبه اسمی ح تحقیقطر دیفر

1 

 

 

 یک گروهی

-یکباراندازه و متغیر یک با( شامل:  الف

، یریگاندازه یکبار و متغیر دو، ب( با گیری

 آزمودنی از مکرر گیریاندازهج( با 

 (زمانی هایسری) بعد/ قبل، د( یکسان

1 .Q مک 2، کوکران .

دو برای . خی3، نیمار

 نآزمو .4، یک گروه

اسمیرنوف  -کلموگراف

 برای یک گروه

 ایرتبه همبستگی .1

 ،ویلکاکسون .2، اسپیرمن

 تحلیل .4، مئعال .3

طرفه اریانس دوو

 فریدمن

، همبستگی پیرسون .1

2.t ی هامیانگینمقایسه استودنت

واریانس تحلیل .3، همبسته

 های همبستهمیانگین طرفهیک

 دوگروهی 2

 متغیر یک با گروه دو مقایسهشامل: الف( 

 اجرای از پس و پیش گیریاندازهب( 

 مستقل متغیر

–. کلموگروف 1

 ،اسمیرنف برای دو گروه

 . خی دو2

های همتراز . جفت1

. یومان 2، ویلکاکسون

 ویتنی

1 .t های استودنت میانگین

های مستقل امیانگین t. 2، همبسته

-میانگین t. 3، واریانس مشترک

 واریانس جدا  های مستقل

 چند گروهی 3

 ،با یک متغیر بیش از دو گروهشامل الف( 

-دازهبا یکبار ان مستقل متغیر دو تأثیرب( 

 با مستقل متغیر دو گیری، ج( تأثیر

، د( عامل یک برای مکرر هایگیریاندازه

 ایهگیریاندازه با مستقل متغیر دو تأثیر

 عامل دو هر برای مکرر

واریانس  تحلیل ..1 

-کروسکال طرفهیک

تحلیل  .2، الیسو

 دوطرفهواریانس 

 طرفهیکواریانس  تحلیل .1

مکرر برای  هایگیریاندازه)

 تحلیل .2، جداگانه( هایگروه

 هایگیریاندازهواریانس دوطرفه )

 تحلیل .3، مکرر برای یک عامل(

 هایگیریاندازهواریانس دوطرفه )

 مکرر برای هردو عامل(

ای هانواع آزموناز « تحلیل ساختار سازه، روابط و تفاوت»ان بر اساس سه رویکرد تومیهای پارامتریک در روش     

  ستفاده کرد. ا 11-8به شرح جدول  آمار استنباطی
 

 

 

 

 

                                                           
1. Partial ᶯ2 
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 پژوهشرویکرد بر اساس پارامتریک های آماری . انواع آزمون88-1جدول 

 انواع آزمون آماری رویکرد دیفر

 (CFA)تأییدی و (EFA)تحلیل عاملی اکتشافیا تحلیل ساختار سازه ب  تحلیل ساختار 1

، تحلیل تشخیصی، رگرسیون لجستیک یون خطی ساده، رگرسیون چندگانه،، رگرسرهیدومتغهمبستگی  یبینو پیشروابط  2

 ساختاری همعادل سازیمدلحلیل مسیر و ت ،ایتحلیل خوشه

، تحلیل (MANCOVA)طرفهکییانس ، تحلیل کووار(ANOVA)طرفهکی، تحلیل واریانس tآزمون  تفاوت  3

 ، تحلیل کوواریانسطرفهکیواریانس عاملی، تحلیل کوواریانس عاملی، تحلیل کوواریانس چندمتغیره 

 ، تحلیل واریانس چند متغیره عاملی، تحلیل کوواریانس چندمتغیره عاملیطرفهیکچندمتغیره 

 . کرداستفاده  12-8های جدول توان از آزمونبسته میدر رویکرد روابط با توجه به تعداد متغیر مستقل و وا     
 بین متغیرهابا رویکرد روابط آماری واع آزمون . ان81-1جدول 

 تعداد متغیر وابسته تعداد متغیر مستقل هاآزمون دیفر

 یک یک )پیرسون و اسپیرمن( رهیدومتغهمبستگی  1

 یک یک رگرسیون خطی ساده 2

 یک وبیش از د رگرسیون چندگانه 3

 بیش از یک بیش از دو معادله ساختاری سازیمدلتحلیل مسیر و  4

 (دوطبقهبیش از ) کی پیوسته 2بیش از  تحلیل تشخیصی 5

 (یادوطبقه) یک ایطبقهپیوسته یا  2بیش از  رگرسیون لجستیک 6

 وجود ندارد وجود ندارد )تحلیل وابستگی متقابل(ای تحلیل خوشه 7

  د. کراستفاده  13-8ی جدول هاآزمونتوان از غیر مستقل و وابسته میتبا توجه به تعداد ماوت تفدر رویکرد      
 هابرای تعیین تفاوت بین گروه آماری . انواع آزمون89-1 جدول

 تعداد متغیر وابسته تعداد متغیر مستقل هاآزمون دیفر

 یک یدوسطحیک متغیر  )تک نمونه همبسته، دو نمونه مستقل( tآزمون  1

 یک یک متغیر بیش از دو سطح ANOVA طرفهیکتحلیل واریانس  2

 یک یک متغیر بیش از دو سطح ANCOVA طرفهیکتحلیل کوواریانس  3

 یک بیش از دو سطح ریدومتغ ANOVAتحلیل واریانس عاملی  4

 یک دومتغیر بیش از دو سطح ANCOVAتحلیل کوواریانس عاملی  5

 دو یا بیشتر یک متغیر بیش از دو سطح MANOVA طرفهیکیره تحلیل واریانس چندمتغ 6

 دو یا بیشتر یک متغیر بیش از دو سطح MANCOVAطرفه یکتحلیل کواریانس چندمتغیره  7

 دو یا بیشتر  دومتغیریا بیشتربا بیش از دو سطح MANOVA یعاملتحلیل واریانس چندمتغیره  8

 دو یا بیشتر دومتغیریا بیشتربا بیش از دو سطح MANCOVA یعاملتحلیل کواریانس چندمتغیره  9
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 تفاوت اصلی هامشخص شود، بین کدام گروه کهاینبرای های چند گروه )سه گروه و بیشتر( در بررسی تفاوت     

رای ب توکی»و « های با حجم نابرابربرای گروه شفه»مانند های چندگانه مقایسهبا امکان تعقیبی های آزمونوجود دارد از 

 شود. ستفاده میا «های با حجم برابرگروه

ا تحلیل عامل اکتشافی یهای روشاز ابزاری مانند پرسشنامه روایی سازه تعیین و سازه تحلیل ساختار در رویکرد      

 د. شواستفاده می 14-8جدول  شرح بهتأییدی 
 ازه پرسشنامه روایی سو تعیین  تحلیل ساختاربرای . انواع آزمون آماری 84-1 جدول

 توضیح  تحلیل عاملیانواع  دیفر

 ؤاالتس محتواییا عامل با نامی خاص بر مبنای  گروهبه  ها،آن بین رابطهسؤاالت بر مبنای  بندیدسته با کتشافیا 1

  است. نیاز  نمونه برای هر گویه یا سؤال 11تا  5با توجه به شرایط بین شوند. تبدیل می

 اساس برای که پرسشنامهاست. همچنین برای  شدهاز پیش تعیین یمدلبر اساس ها ش دادهبرازتأیید  تأییدی 2

 د. باش مقیاسش خرده با گویه هر ارتباط از محققو اطالع  پژوهش ادبیات بازنگری، موجود هایپرسشنامه

 

 های آماری  استفاده از جدول، نمودار و نقشه. 1-9

ک از باید با هر ی پژوهشگرگیرد؛ بنابراین مایش انواع جدول، نمودار و نقشه صورت میهای آماری با نوتحلیل دادهتجزیه

 ها در شرایط مختلف آشنا باشد.  این موارد و کارکرد آن

 

 جدول. 1-9-8

 شود. جدولها و اطالعات آماری زیاد است برای مقایسه و بیان آمار و ارقام از جدول استفاده میداده کههنگامیمعموالً 

 توجهابلقباید توضیح کوتاهی از ارقام مهم و نتایج آماری  وتحلیلتجزیهمربوط به باید ساده و مختصر باشد. در زیر جدول 

پایین جدول باال و جای اشاره به و به شودد. عنوان و شماره جدول در باالی آن نوشته میشوجدول برای مخاطب ارائه 

    شماره آن ارجاع شود. به باید 

 

 نمودار. 1-9-1

کند. نمودار نباید مانند جدول با توضیحات درک شوند بلکه با تجسمی بیان می صورتبهنمودار، اطالعات آماری را 

ره و شرح شما جزبهرا برای بیننده فراهم کند. به همین خاطر به هیچ توضیحی  فهمیقابلتصویر خود باید درک ساده و 

 دارد.     15-8مختلفی به شرح جدول  در زیر آن نیاز نیست. نمودار انواع
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 پژوهش. انواع نمودار در 80-1جدول 

 توضیح انواع دیفر

فی از نوع ی کیهامقیاسمانند تعیین جنسیت زن یا مرد( مفید است. چون ) اسمیهای گسسته با مقیاس برای داده  ایمیله 1

 طورهبوجود ندارد و هر میله عمودی یا افقی ارتباط ریاضی  گونههیچها گسسته و منفصل هستند، بین میله

 .است هاپاسخمقدار یا تعداد  دهندهنشانمستقل، نمایشگر یکی از انواع طبقات است. طول میله 

ا ی هیستوگرام 2

 ستونی

نشانگر توزیع  اهستون. استای مقیاس فاصلهبا برای متغیرهای پیوسته و چسبیده ها به هم قبلی ستون برخالف

 دهد. ها را نشان میامتیازات هر متغیر هستند. نمودار ستونی توزیع و میزان پخش نرمال دادهنسبی 

 ود. تر شسادهها درک توزیع نمرهتا  شودها به هم وصل میهمان نمودار ستونی که نقاط میانگین و وسط ستون چندضلعی 3

یا پای  ایدایره 4

 سیب

ک محیط در یها نسبت به هم اندازه دادهو نمایش های مختلف فراوانی برای متغیرهای گسسته و تعیین سطوح با

 درصد است.  برحسبشعاع و ا خطوط بای دایره

یا  اینقطه 5

 پراکندگی

بیشتر ت. استراکم و تعدد این نقاط در یک منطقه حاکی از نقطه تالقی دو محور  با نمایشارتباط بین دو متغیر 

  برد دارد. کاردر مباحث رگرسیون و همبستگی 

 .خود را دارددو محور که هر یک مقادیر آماری دارای تغییرات و روندها در طول زمان است. مناسب نمایش  خطی 6

ر دمقایسه بیش از یک متغیر امکان تا استفاده  چیننقطهممکن است بر روی یک منحنی از چند خط رنگی یا 

 فراهم شود.  زمانیک

 توان تصویری کشید. ودار میدهد. برای هر نمتصویر، ارقام و آمار را نشان می وسیلهبهنموداری که  پیکتوگراف 7

یا مقطع  چینخطوط نقطهوابط مستقیم و با خطوط سیاه ممتد برای رسازمان و تشکیالت رتباطات ا نمایشگر نمودارسازمانی 8

 .است ارتباط غیرمستقیمبرای 

 

 نقشه. 1-9-9

ر سطح دها یمارستانهای مختلف مثل پراکندگی بجغرافیایی و مشخص کردن اطالعاتی در محل برای نشان دادن اطالعات

ردن کنند. معموالً برای مشخص کدر سطح یک منطقه از نقشه استفاده میهای دولتی بیمارستانکشور و یا مشخص کردن 

 استفاده کرد.  «یگرد عالئمدایره، نقطه و یا »مثل  عالئمیتوان از در روی نقشه می هامحلاین 

 

 عکس. 1-9-4

، یا معرفی یک مکان یا شخص شدهانجامها برای توضیحات بیشتر و درک مطلب و ارائه کارهای گاهی اوقات در گزارش

تواند به درک مطلب و توضیحات گردشگری می -شود. یک عکس واضح از یک منطقه تفریحیاز عکس استفاده می

شرح مختصری از تصویر، در زیر آن ارائه شود. رساله باید تفاده از عکس و تصاویر در کمک کند. در هنگام اسپژوهشگر 

توان در متن با اشاره به شماره تصویر، توضیحات تکمیلی را بیان کرد. در بسیاری در صورت لزوم به توضیحات بیشتر می

این صورت باید توضیحات کامل و گردند. در دیگری مشخص می عالئمها با فلش یا هایی از عکساز موارد، قسمت

 .  شوددر متن بیان  روشنیبه عالئمشرح جزییات 
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 «زابرون و زادرون» و «پنهان و آشکار»متغیرهای  زمانهمهای آماری بررسی انواع روش. 1-4

 یک در را زاونبر یا زا درون پنهان، و آشکار متغیرهای از ایمجموعه زمانهم طورهب دتوانمی هآماری ک هایروشاز 

عادله های مهای عاملی و مدلهای رگرسیونی، تحلیل مسیر، مدلمدل»توان به بررسی کند می دوسویه یا سویهیک ارتباط

 اشاره کرد. 16-8به شرح جدول « ساختاری
 « زازا و بروندرون»و « آشکار و پنهان»متغیرهای  زمانهمهای آماری بررسی روش. انواع 81-1جدول 

 توضیح انواع فدیر

 مستقیم ابطهر محاسبه طریق از مستقل متغیر یک مقدار اساس بر وابسته متغیر یک مقدار بینیپیش   دومتغیره/  ساده رگرسیون 1

 مستقیم وابطر محاسبه طریق از مستقل متغیر چند یا دو اساس بر وابسته متغیر یک مقدار بینیپیش متغیره چند رگرسیون 2

 طریق از ستقلم متغیر چند یا دو اساس بر اسمی سنجش سطح در وابسته متغیر یک مقدار بینیپیش تیکلجس رگرسیون 3

 مستقیم روابط محاسبه

 مستقیم وابطر محاسبه طریق از مستقل متغیر چند یا دو اساس بر وابسته متغیر یک مقدار بینیپیش مسیر تحلیل 4

 (میانجی متغیرهای وجود) غیرمستقیم و

 نجشس سطوح با وابسته متغیر یک روی بر مستقل متغیر چند یا یک اثر گیریاندازه برای مناسب تحلیل شرو     

 انتخاب کرد.  17-8توان با مالحظاتی به شرح جدول را می مختلف
 گیری اثر یک متغیر مستقل روی یک متغیر وابسته روش تحلیل مناسب برای اندازه. 83-1جدول 

لمتغیر مستق روش تحلیل  ردیف متغیر وابسته 

ساده رگرسیون  1 کمی کیفی  

 2 کمی کمی و کیفی  رگرسیون چند متغیره

 3 کیفی )اسمی( کمی یا کیفی رگرسیون لجستیک

ترتیبی رگرسیون  4 کیفی )ترتیبی( کمی یا کیفی 

 

 آماری  جداولو تفسیر تحلیل . 1-0

ه ک رداستنباط کتوان ؛ میای وجود رابطه یا اختالف باشدبر 15/1داری ینتیجه یک آزمون استنباطی در سطح معناگر 

. است بودنکمتر از پنج درصد احتمال تصادفی درصد اطمینان و  95به جامعه با  تعمیمقابلنمونه در اختالف یا رابطه 

ونه را با یا رابطه موجود در نمتفاوت یعنی ، باشد 11/1برای وجود تفاوت یا رابطه  اگر سطح معناداریبه همین نحو 

توان به جامعه تعمیم داد. در صورت تأیید رابطه یا اختالف درصد اطمینان و یک درصد احتمال شانسی بودن می 99

 شود. فرضیه صفر رد میاست و  اختالف معنادار شود که رابطه یادر این سطوح گفته می
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 SPSSدر  پایایی یا نتایج خروجیجدول  تفسیر. 1-0-8

 نشان منفی مقادیر وجود و دنشومی گیریاندازه یکسانی بنیادی ویژگیبا  هاآیتم دهدمی نشاندر جداول  مثبت مقادیر 

در  Reliability Statistics  جدول در Cronbachʼs Alpha مقدار. دارد هاآیتم برخیگذاری معکوس از اشتباه در نمره

 هستند.  قبولقابلبودن  7/1 از باالترصورت 

 آیتم هر همبستگی میزان دهندهنشان Item-TotalStatistics جدول درCorrected-Item Total Correlation  مقادیر     

گیری در کل مقیاس است. ندازها از غیر چیزی آیتم این که دهدمی نشان( 3/1 از کمتر) پایین مقادیر. است کل نمره با

 هاآیتم برای نادرست هاینمره نبودن از و (7/1 از رکمت) است پایین خیلی شما مقیاس برای کل آلفای ضریب اگر

 ،Alpha if Item Deleted ستون در. درک حذف را آزمون کل با پایین همبستگیدارای  هایآیتم باید ،ایدشده مطمئن

 از کیی اگر. کنید مقایسه آمدهدستبه نهایی آلفای مقدار با را مقادیر این. است شدهارائه مقیاس از آیتم هر حذف ثیرأت

 ایهمقیاس برای. کنید حذف مقیاس از را آیتم این توانیدمی است، نهایی آلفای مقدار از باالتر ستون این در مقادیر

 یک از هاآیتم حذفباشد. ( 7/1 از کمتر) پایین آلفا مقدار که دهندمی انجام صورتی در فقط را کار این معموالً معتبر،

-مقیاس ایبر .درک مقایسه مقیاس ینبا هم دیگر مطالعات نتایج با را نتایج این تواننمی هک معناست بدان موجود، مقیاس

 و است دشوار مناسب نباخوکر آلفای مقدار یک آوردن دست به گاهیدارند ( 11 از کمتر)  کمی هایآیتم که هایی

 Summary Item Statistics جدول در که دهید گزارش را آیتمی بین همبستگی میانگین مقدار بخواهید است ممکن

 . شودمی دیده

 زیرو  پژوهش روش قسمتو  پژوهش در مورداستفاده هایمقیاس درونی همسانیبا گزارش  پایایی نتایج ارائه      

( کاربرد هتاریخچ ،کاررفتهبه پاسخ مقیاس ها،آیتم تعداد) مقیاس توصیف از پسشود. گزارش می گیریاندازه ابزار عنوان

 شما نهنمو برای آن نتایج دهندهنشان جمله سپس و مقیاس سازنده توسط شدهگزارش پایایی اطالعات از ایخالصه باید

 لفایآ ضریببا  خوبی درونی همسانیمهارت کار با فناوری اطالعات و ارتباطات از  مقیاسنتایج  مثال برایشود.  ذکر

 .استبرخوردار  85/1 نباخوکر

 

 spss در همبستگی ضریبنتایج  یا خروجی فسیر. ت1-0-1

 شده، فهرست متغیرهای جفت هر بین همبستگی ضرایب که کندمی ارائه جدولی spss اسپیرمن، و پیرسون نتایج برای

-می دیده correlations عنوانبا  قسمتی در پیرسون همبستگی نتایج. دهدمی نشان را موردها تعداد و معناداری سطح

 دیده nonparametric correlations عنوان با قسمتی در نتایج این باشید، کرده درخواست ار اسپیرمن rho اگر. شوند

 .است 18-8و به شرح جدول  یکسان غیرپارامتریک و پارامتریک هایروش خروجی تفسیر نحوه. شوندمی
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 spss در همبستگی ضریب یا نتایج خروجی تفسیر. 81-1جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ایداد نمونه بررسی تع 1
n 

 .درک پیدا را علت باید دارد، وجود رفتهازدست داده زیادی تعداد اگر است؟ صحیح تعداد آیا

 در ایینپ هاینمره با متغیر یک در باال هاینمرهیا  متغیر دو بین منفی همبستگیعالمت منفی یعنی  تعیین جهت رابطه 2

برای نمونه  .است متغیرها گذارینمره نحوه به وابسته همبستگی این تفسیر. هستند همبسته دیگری

د مانن موردبررسیدو متغیر  بین منفی همبستگی دهندهنشاندرصد(  -63) پیرسون همبستگیضریب 

 شتریبی کنترل احساس افراد چه هرتوان گفت که در تفسیر آن می .استاحساس کنترل و استرس 

 .کرد خواهند تجربه کمتری استرس باشند، داشته

 هیچعنی ی صفر همبستگی مقدارمنفی تا مثبت یک است.  بینکه  همبستگی ضریب مقدار اندازهیا  رابطه نیرومندی میزان 3

ک به منفی ی مقدار و کامل مثبت همبستگی دهندهنشانمثبت یک  همبستگیو  ندارد وجود ایرابطه

 دارد، شارها رابطه جهت به فقط منفی عالمت که باشید داشته یاد ه. باست کامل منفی همبستگیمعنی 

 دهد. رابطه قوی را نشان می درصدپنجاههای باالتر از . همبستگیآن نیرومندی به نه

 برایاست.  r مقدار (در خود ضرب کردن)مجذور و  متغیر دو مشترک واریانس مقدار از آگاهی برای نتعیی ضریب محاسبه 4

یا  همبستگیبرای نمونه . درک ضرب 111 در را آن است کافی واریانس، درصد به مقدار این تبدیل

خودش و ضربدر  درضرب) است مشترک اریانسدرصد و وپنجبیست معنای هب درصدپنجاه rمقدار 

 . دکننمی تبیینرا  موردبررسی مقیاس دهندگانپاسخ هاینمره واریانسدرصد  25میزان  به(. یعنی 111

 معناداریرد. ک اعتماد آمدهدستبه نتایج بهتوان تا چه حد میکه گر ایننشان و sig. 2tailed عنوان با معناداری سطح تعیین 5

r یا rho همبستگیبا میزان  نفرهسی کوچک نمونه یک در .است نمونه اندازه تأثیر تحت شدتبه 

 تربزرگ نمونهاما در  نشوند معنادار آماری لحاظپنج درصد به  معمول سطحاحتمال دارد در  متوسط

  .شوندمی معنادارآماری  ازنظربیشتری  احتمالبه همآناز  ترکوچک هایهمبستگیحتی  دنفریص

 

 SPSS افزارنرم در متغیری چند رگرسیون نتایج  تفسیر خروجی یا. 1-0-9

 دمتغیریچن رگرسیون تحلیل از SPSS افزارنرم خروجی روی تفسیر نمونه این در کنیم.می مرور نمونه یک با را تفسیر این

 یدواری،ام خودکارآمدی، شامل شناختیروان سرمایه ابعاد طریق از شغلی بلوغ یبینپیش» عنوان با پژوهشی به مربوط

 متغیرهای» جدول چهار شامل موارد گونهاین در افزارنرم اصلی خروجی .گیردمی صورت «بینیخوش و آوریتاب

 دو نتایج تفسیر برای جداول ترینمهم بود. خواهد 1«ضرایب و غیرهمت تک واریانس تحلیل مدل، خالصه ،شدهحذفوارد/

 یا نامهپایان» در نتایج این تفسیر برای هستند. Coefficients ای «ضرایب» و Summary Model ای «مدل خالصه» جدول

   شود. آماده تفسیر برای تا کرد فارسی 91-8 جدول مانند را جدول باید فارسی «رساله
 

 

 

                                                           
1. Variables Entered/Removed,  Model Summary, ANOVA and Coefficients 
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 شناختیروان سرمایه ابعاد طریق از شغلی بلوغ یبینپیش برای چندمتغیری رگرسیون تحلیل نتایج .38-1 جدول

 
 اب .است شغلی بلوغ واریانس از مدل بینیپیش میزان هدندهنشان که شودمی توجه 2ADJ.R میزان به ابتدا تفسیر برای

 و آوریتاب امیدواری، خودکارامدی،» زیرمقیاس چهار که گفت توانمی تفسیر منظوربه عدد این درصدی محاسبه

 متغیر هر در  (Beta) بتا میزان بعدی شاخص کند.می یبینپیش را شغلی بلوغ واریانس از درصد 15 حدود «ینیبخوش

 «ینیبخوش و یآورتاب و امیدواری» زیرمقیاس سه شودمی دیده متغیرها از هریک Value-P مقادیر از که گونههمان است.

 نمره رد استاندارد انحراف یک افزایش با که دهدمی نشان نتایج کنند.می بینیپیش را شغلی بلوغ معناداری صورتبه

 در استاندارد انحراف یک افزایش با همچنین یافت. خواهد افزایش استاندارد انحراف  /.35 شغلی بلوغ نمره امیدواری،

 در استاندارد انحراف افزایش صورت در و رفت خواهد باالتر استاندارد انحراف 28/1 شغلی بلوغ نمره ،یآورتاب نمره

 تایجن دیگر برای را تفاسیر شکل این توانمی رفت. خواهد باالتر استاندارد انحراف 25/1 شغلی بلوغ نمره ،ینیبخوش نمره

  (.تابی دانش، اوج تارنمای) دبر کاربه هم

 

 ساختاری هنمودارهای معادلو  جداولتفسیر نتایج حاصل از نحوه . 1-0-4

 از « و تحلیل مسیر تأییدی عامرل تحلیرل» ازجملهآن  زیرمجموعههای و روش سراختاریه معرادل سازیمدل

 صردمقا بررایها اغلب روش ایرنهستند.  انسرانی متغیرهای بیرن پیچیرده روابرط برای آزمون آماری قروی فرآیندهرای

 سنجیروان و سراخت نیز و تجربی هایمدل قالب در متغیرهرا بین روابط مرورد در هافرضیه آزمون ازجمله متعرددی

 مطالعرات از دسرته این انجرام در را متعرددی هرایگام پژوهشرگران. گیرندمی قرار مورداستفاده سرنجش ابزارهای

 ارتکرر و ارزشریابی امرکانبا  ژوهشپ مهرم عراتالاط تمرام دربرگیرنده بایرد آن گرزارشبنابراین  ؛کنندمی دنبال

معرفی شده  21-8جدول در ساختاری  لهمعاد سازیمدلیا  SEM هایتحلیلنتایج  مالحظات تفسیرباشد.  مطالعره

 است. 
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 ساختاری همعادل سازیمدلهای تحلیل مالحظات تفسیر نتایج. 11-1جدول 

 مراحل ردیف

 مطالعه بندیقالب 1

 سرراختاری معادله مدل اجرای ضاتمفرو یبرقرار رلکنت 2

 گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی()بررسی مدل اندازه مدل اصالح و برازش بررسی 3

 نتایج تفسیر 4

-خصیصه چند» تحلیلی مانند ترپیچیده هایمدل آزمون بر برخی و ساده هایمدل آزمون بر برخیدر این پژوهش      

 تجربی ایهیافته یا هانظریه پایه بر مطالعه، اصلی سؤال به پاسررخ در ابتدا در پژوهشررگرند. رداتمرکز  «روشی چند -ای

-می مدل قالررب در روابط این آزمون به سررپس و دهدمی ارائه هاسازه یا متغیرها بین روابط با رابطه در فرضیاتی قبلی،

 رواقعدهستند.  دوطرفه یا طرفهیک ،غیرمستقیم یا و تقیممس روابط این که کندمی مشررخص ضمن این در او. پردازد

 بر ،دهپیشنهادش و طراحی متغیرها بین روابط از هاییفرضیه اساس بر که مدلی آیا که بود خواهد این مطالعه اصلی سؤال

-می یتحما آماری ازنظر جامعه آن در مدل آیا دیگر سخن به اسررت؟ منطبق موردمطالعه جامعه از حاصل هایداده

 واله( رسنامه یا پایانبندی مبانی نظری و ادبیات پیشینه )فصل دوم جمع بخش در آزمررون مورد یا مفروض مدل شود؟

ها نیز مدل شود. در مقاله( گزارش مینامه یا رسالهپایان )فصل چهارم نتایج بخش رد شررده آزمون یا نهاییمدل 

 به مسیر نمودارهای قالب درشود. این مدل در بخش نتایج ارائه میمفروض در مقدمه و مدل آزمون شده یا نهایی 

 هایگروه تعدادباره در عاتیالاط اسررت زمال «اینمونه چند هایتحلیل» در. کندمی کمکگزارش  درک در خوانندگان

 هتج یلیالد است، هاگروه همسانی یا تفاوت با ارتباط در پژوهشگر فرضیه کهدرصورتی و دشو فراهم موردمطالعه

 عنوان تحررت خررود طالعررهم در همررکاران و 1کاکرروک مثالعنوانبه. شود آورده هاییفرضیه چنین طرح از حمایت

 کشررور عالی آموزشدر  2ارتباطررات و عرراتالاطهای فناوری از اسررتفاده برررای« سرراختاری معادله مرردل یررک»

 انتشررار نظریه آنان. پرداختند ICT از اسررتفاده مفهوم توصیف و پژوهش شینهپی معرفی بهی مقاله ابتدا در ترکیه،

 شامل ICT از استفاده مفهوم ابعاد معرفی از پس. نمودند معرفی خود کار زیربنای را آن و داده توضیح را راجرز نوآوری

 و آزمایشگاه س،الک در تالیتسه)شامل  ICT تالتسهی مختلف عوامل با را آن ارتباط و اهمیت مدیریتی، و آموزشی

 با (بودن اجراقابل و بودن مشاهدهقابل استفاده، سهولت بودن، سازگار نسبی، مزایای)شامل  هاویژگی از درک و( اداره

 و دبررسیمور متغیرهای جایگاه نمودن مشخص برای آنان. نمودند تبیین مطالعات سایر نتایج و موجود ادبیات از استفاده

های خود را مشخص فرضیه دقیقاً و ترسیم 1-8به شکل  را خود پیشنهادی مدل موجود، دانش کور اطنق معرفی نیز

 کردند. 

                                                           
1.  Koçak 
2.  Information and Communication Technologies (ICT) 
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 (1111) همکاران و کاکوک توسط پیشنهادشده ICT از استفاده مدل مسیر نمودار. 8-1شکل 

 از استفاده روی مثبتی ثرا ICT تالتسهی که بود این از عبارت شدهمشخص H1 با مدل روی که هاآن اول فرضیه     

ICT با که سوم و دوم هایفرضیه ترتیب همین به. دارد H2 و H3 از درک که بودند این از عبارت اندشدهمشخص 

 مطالعه در. دارد هاویژگی از درک روی مثبتی اثر ICT تسهیالت و دارد ICT از اسررتفاده روی مثبتی اثر هاویژگی

 از استفاده با تسکینی هایمراقبت در( PHQ -9) بیمار متالس پرسشررنامه عاملی ارسرراخت آزمون باهدف که دیگری

 در نآ ناگوار عواقب و افسررردگی اهمیت توصیف با را خود مطالعه مقدمه پژوهشگران شد، انجام تأییدی عامل تحلیل

 پرسشررنامه این کمک هب افسردگی موارد غربالگری ضرورتبه و نمودند آغاز تسکینی هایمراقبت تحت بیماران

 عنوانهب عامل یک از متشکل پرسشنامه این عاملی ساختار معرفی به موجود ادبیات با مطابق آنان سررپس .پرداختند

 از تفادهاس با ادامه در آنان. نمودند خصشم نظری زیربنای یک با را سرراختار این مطابقت و پرداختند آیتم نه زیربنای

 بیماران در افسردگی ئمالع بررسی در عاملی تک سرراختار احتمالی انطباق عدم شامل وجودم چالش مطالعات، سایر

 ملهازج جسمی بیماران در غربالگری برای مناسب جایگزینی عنوانبه را دوعاملی ساختار و نموده تشررریح را جسمی

 وعاملید سرراختار آزمون پیشینه دوجو عدم نیز و ضرورت لالاستد با و نمودند معرفی نخاعی آسیب مبتالبه بیماران

 از بارتع هاآن فرضیه. رفتند پیش خود فرضیه و مطالعه هدف معرفی سررمت به تسکینی، هایمراقبت در پرسشررنامه

 برازش تسکینی هایمراقبت در جسمی و عاطفی-شناختی هایعامل شامل پرسشنامه دوعاملی ساختار» که بود این

 . دارد بهتری

 ممه تصمیم دو است الزم پژوهشگر شرردند، آماده تحلیل برای کافی طوربه هاداده که ازاینپس SEM لعاتمطادر      

 مررورد غالباً مدل تحلیل. ندک اتخاذ« هاداده تحلیل با رابطه در را برررآورد روش»و « ورودی ماتریس نوع انتخاب»

 افزاررمن توسط که گیردمی صورت تحلیل ورودی عنوانبه «کوواریانس-واریانس ماتریررس» یعنی ،افزارنرم فرضپیش
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 از برآورد روششود. استفاده می همبسررتگی ماتریس از. در اغلب مطالعات دشومی تولید «واردشده خام هایداده» از

-می پژوهشررگر که دارد وجود برآورد برای مختلفی هایروش. اسررت SEM تحلیل در گیریتصمیم مهم حظاتالم

 هانمونه رد متغیرها توزیع ،(سررنجش مقیاس یا سررطح) متغیر هایویژگیمانند  حظاتیالم به توجه با هاآن بین از اندتو

 روش. معموالً نمایند انتخاب را مناسب روش تحلیل، مورد ماتریس و (نمونه حجم شامل) جامعه با مقایسرره در

 اریبهنج فقدان همچون شرایطی در است ممکن وجودبااین ت؛اسرر درستنمایی بیشررینه روش هاافزارنرم فرضپیش

 کردن دنبال صررورت در حتی. باشررند ترمناسررب برآورد برای روش غیرازاین دیگری هایجایگزین متغیره، چند

 ستا زمال. نردک بیان خود مقاله یا گررزارش در را هاآن از استفاده پژوهشگر است زمال ،افزارنرم فرضپیش هایانتخاب

 ایکج را مدل کل اسررت ممکن فردی مثالعنوانبه د؛شو گزارش مشخص طوربه مدل آزمون برای پژوهشگر استراتژی

 (شدهدهمشاه و مکنون متغیرهای بین ارتباطهای نشانگر بخش) سنجشرری هایبخش ابتدا در اینکه یررا و نماید برآورد

 را (مکنون متغیرهای بین ارتباطنشانگر  هایبخش) ساختاری هایبخش هایی،تعدیل اعمال از پس و نموده برآورد را

 چه و یافزارنرم چه اینکه ازجمله ؛ندشو آشکار خوانندگان برای باید سازیمدل فرآیند دیگر ابعاد همچنین. کند برآورد

 از یگرررد ویرایش به یرایشیو از است ممکن برآورد، نتایج چراکه است؛ قرارگرفته مورداستفاده افزارنرم از ویرایشرری

ها افزارنرم پرکاربردترینو لیزرل از  AMOS کهدهد می نشان نتایج. باشررد متفاوت مختلف هایافزارنرم در یا و افزارنرم

 در این حوزه هستند. 

 مزال تنها وبیاورد  «همقالیا رساله نامه و پایان»در گزارش  را تحلیل بروندادهای و هرراداده همه تواندنمیپژوهشگر      

 عاتالاط حاوی نمودارهای و جداول پژوهشررگر بخش این در. ندشو گزارش مطالعه هدف به معطوف مهم موارد است

-می فراهررمه خوانند برای را غیره و تعدیل هایشاخص استاندارد، هایانحراف و هامیانگین ها،همبستگی همچون دقیق

و « برآورد پارامترهای مدل»، «توصیفی عاتالطا»شامل  شوندمی گزارش نتایج بخش رد که هاییداده ترینمهمد. آور

 هستند.  « ارزشیابی و تعدیل مدل»

 فراهم مطالعات، سایر همانند. شودمی فراهم مطالعه هاینمونه مورد در زمال جزئیاتاطالعات توصیفی  قسمت در     

 گاه و کندمی کمک مطالعه درک در خواننده به جدول یا متن قالب در هانمونه مشخصات و دموگرافیک هایداده نمودن

 مفید، توصیفی هایآماره از دیگری بخش. دارد اهمیت نتایج روایی به بردن پی نیز و مطالعه نتایج از بهتر تفسیر در

 رایب ولی است؛ مفید عام خوانندگان برای هاداده این. است تحلیل به واردشده متغیرهای همبستگی ماتریس نمایش

 . است حیاتی دارند را اولیه مدل تحلیل تکرار قصررد که خوانندگانی

 همه . همچنیناست پذیرامکان نه و زمال نه شررده برآورد نتایج تمام گزارش« مدل پارامترهای برآوردهای»برای      

 رآوردب نتایج از خاصی ابعاد پژوهش تالاسررؤ و مطالعه تحت مدل به بسررته. ندارد جذابیت خوانندگان برای نیز هاآن

 آن مورد در بایررد خواننده اشررد،ب داشررته وجود مدل برآورد در نظمیبی هرگونه اگر. دارد دهیگزارش به نیاز شده

 از نتایجی گزارش اغلب،. است غیرمنتظره نتایج به دستیابی و «همگرایی به مربوط تالمشررک» مورد این ثالم. بداند

 . است مطلوب هاآن معیار خطاهای و مدل پارامترهای برآوردهای مدل، برازش به مربوط برآوردهای شامل هابرآورد
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 مورد را مدل برازشتواند می پژوهشررگر مدل، برآورد نتایج داشررتن اختیار در با  «مدل تعدیل و ارزشیابی»برای 

 .ندکمی قضاوت مدل آماری برازش مورد در برازش هایشرراخص مقادیر حظهالم طریق از او. دهد قرار ارزشیابی

 لمد کلی برازش موقعیت تعیین برای پژوهشگر که است هاییشاخص ترینرایج و ترینمهم از مجذورکای شاخص

 نیکویی آزمون» که دارد وجود مدل کلی برازش بررسی برای متعددی هایشرراخص این بر الوهع. ندکمی گزارش

 یافتهتعدیل شاخص» و« GFIیا  برازندگی شاخص»، «RMSR  و RMS، RMR یا پسماند ینمیانگ ریشه» ، «برازش

 تاکر شرراخص»، «NNFI برازندگی نشده نرم شرراخص» ،«NFI یا برازندگی شده رمن شاخص»، AGFIیا  برازندگی

 واریانس برآورد دوم ریشه» و« CFIیا  تطبیقی برازندگی شاخص»، «BFIیا  بنتلر برازندگی شاخص»، «TLIیا  لویز

 برازندگی هایشرراخص از مناسب تفسرریرهستند.  هاآن پرکاربردترین و ترینمهم ازجمله« RMSEAیا  تقریب خطای

 قالهمبرای استناد در گزارش یا  هاشاخص این مقادیر برش نقاط یا بحرانی نقاط با رابطه در پژوهشگر تصمیم مستلزم

 درجه به کای مجذور نسبت محاسبه صورتبه و  (df)آزادی درجه با ارتباط در ایک مجذور مقدار مثالعنوانبهاست. 

. باشد یک به نزدیک نسبت این مقدار هاآن در که دهندمی نشرران را خوب برازش هاییمدل و شودمی تعیین آزادی

 کنند؛می رد را شررندبا 2 از تربزرگ کای مجذور نسرربت دارای که هاییمدل برازش فرضیه پژوهشررگران اغلب

 را شاخص یک از بیشکنند. پژوهشگران اغلب می پیشررنهاد مطلوب عنوانبه را 3 از کمتر مقداربرخی  کهدرصورتی

 رایطش نیز و (هاداده مقیاس و نوع نمونه، حجم ازجمله) تحلیل مقتضیات با هاآن تناسببه بسته که کنندمی گزارش

-یم پژوهشگر دادند، نمایش را خوبی برازش هاشاخص از بیشتری تعداد اگر طورکلیبه اما. است شاخص هر گزارش

 با همکاران و 1شیلکات مطالعهدر  مثال. برای بدهد مدل بودن مناسب مورد در خوانندگان به را بیشتری اطمینان تواند

 تک مدل دو پژوهشررگران. شد انجام تأییدی عامل تحلیل از استفاده با پرسشنامهیک  عاملی ساختار آزمون هدف

. داد نشرران بهتری برازش(B) دوعاملی مدل که داد نشان هاشاخص بررسی. کردند تحلیل را (B) دوعاملی و (A)عاملی

 برازش در تفاوت تشریح به متن در و داده گزارش را موردنظر هایشاخص 21-8مانند جدول  جدول یک در آنان

 . پرداختند هامدل
 (شیلکات مطالعه) تسکینی هایمراقبت در PHQ-3 پرسشنامه عاملی ساختار ونآزم. 18-1جدول 

 
. یعنی است مدلمبنای ساخت  نظری مفروضه برای بازخورد آوردن فراهررم مدل، برازش مرحله مشررخصه     

صورت در . و مبتنی بر مهارت الزم در این خصوص باشد «مدل زیربنای نظری چارچوب» در باید نتایجارزشیابی 

 مبنایی نظریه با (متالع و اندازه لحاظ به) شررده برآورد پارامترهای حد چه تا کهباید مشخص کرد  مدل،برازش 

 را مدل سرراختاری، روابط از برخی حذف با تواندمی پژوهشگر ،صورت وجود تطابق در هر محوردر. دارند مطابقت

                                                           
1.  Chilcot 
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 هایهمفروض بر مبتنی روابط کردن اضافه بارا  مدل توسررعه توانمی، نبود خوب برازش کهدرصورتیکند.  ترسرراده

ین همچنارائه دهد.  را نظریه بر مبتنی اللاسررتد باید پژوهشگر مدل، سازیساده یا توسعه رگونهدر ه. انجام داد نظری

 تعدیل آزمون نوعباید  کهدهند  پیشنهاد 1تعدیل هایشاخص قالب دری را هایتعدیل است ممکن افزاررمن هایخروجی

برای  مدل تعدیل هرگونه از پس. گزارش کرد را آن انتخاب دلیررل و(  Wald یررا Lagrange، -square chi )مانند

 هاولی هایمدل با مقایسه در ویژهبهجدید،  مدل روایی با رابطه در شدهانجام اقدامات گزارش باید نهایی، دلم بهرسیدن 

 دلم به رسیدن تا هامدل کلیه برای مجذورکای مقادیر و برازش هایشاخص شودمی ادپیشنه. ارائه شود تعدیل از قبل

 . (1393)علوی،  ندشو گزارش نهایی

 

 های کیفی داده وتحلیلتجزیه. 1-1

 (. 1387شوند )ساعی، تحلیل می 22-8شرح جدول به« توصیفی، تبیینی و تفسیری»ها در تحلیل کیفی در انواع داده
 های کیفی انواع تحلیل داده. 11-1جدول 

 توضیح انواع ردیف

 های اجتماعیای جدا از زمینهتشریح صفات هر یک از متغیرها با تحلیل نظام معانی متن یا واقعه توصیفی 1

 های اجتماعی و تاریخی تأثیرگذار بر متن یا واقعه بر مبنای نظریه کاوی زمینهعلی و تحلیل با علتیا  تبیینی  2

های اجتماعی به بازگویی و نمایش معنای نهفته متن یا واقعه در ها و کنشفرض معنادار بودن پدیدهبا پیش یریتفس 3

 پردازد.  درون زمینه می

های آن از نوع نوشتاری یا گفتاری است و منظور از واقعه یا رویداد، هایی است که دادهمنظور از متن، پژوهش     

های اجتماعی است. منظور از زمینه، شرایط یا چارچوبی های اجتماعی چون رسومات یا نابرابریرفتارهای افراد و پدیده

باشد. زمینه معرفتی، « معرفتی یا اجتماعی»تواند شود. زمینه میاست که متن یا واقعه درون آن روی داده و فهیمده می

ی، توان با رویکرد تفسیرد و بر اساس آن میشوتری است که متن خاصی از آن در نظر گرفته میتر و بزرگمتن کلی

تر تفسیر کرد. این مفهوم به معنای فهم یک کلمه در درون ساختار یک جمله معانی نهفته در آن را در درون متن کلی

 است. 

، «یابیانهنش»، «تمثیل و تشبیه»، «استدالل قیاسی و استقرائی»تواند از طریق های کیفی پژوهشگر میدر پژوهش     

ا آوری شده رجمعهای ، داده«تفکر، تعقل و منطق»و امثال آن به کمک  «مقایسه»، «تشخیص تفاوت و تمایز»، «تجرید»

اشاره  23-8ها به سه اقدام اساسی به شرح جدول تحلیل کیفی دادهکند. تفسیر ذهن اکتشافی خود و در ادامه با تحلیل 

 دارد.
 

 

 

                                                           
1.  Modification indexes 
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 هایل کیفی داده. اقدامات الزم برای تحل19-1جدول 

 توضیح اقدامات دیفر

 های نامربوط و حذف داده دهیسازمانبا کدگذاری، واره نویسی ها، خوانش و شرحمدیریت داده هاکاهش داده 1

 های ترسیمی  گر صورتیجدول، نمودار، شبکه و د صورتبهبندی تشریح و طبقه هانمایش داده 2

 و امثال آن نظر تأیید افراد صاحبهای جدید، دادهها و اطمینان از آن با توجه به دادهتفسیر و  تحلیل گیرینتیجه 3

ها، یک پوشه خالی و اختصاصی ها، در گام مدیریت دادههای کیفی برای دو گام اصلی کاهش دادهدر اغلب روش      

خواند و در ، پژوهشگر متن را میواره نویسیشود. سپس برای خوانش و شرحمی دهیسازمانها در آن ساخته و داده

 دهد. نویسید و در عمل، کدهای اولیه را شکل میای میهای حاشیهکنار آن یادداشت

« ازنماییتفسیر و ب»و در ادامه  «بندیتشریح و طبقه»در دو گام ها یافتهنمایش های کیفی با اغلب فرایند تحلیل داده      

روی « بیوگرافی»روش در  «تشریح»نه . برای نموشودی پژوهش کیفی انجام میهابا رویکردهای خاص در انواع روش

و  «تجربه پژوهشگر»روی  «پدیدارشناسی»روش در  و  «فرد های عینی با رویکرد روند زندگیتجربه»معینی از مجموعه

و  انها، مکداستان»بر  «افییوگرب»روش در  «بندیطبقه»برای یا . أکید داردت «مورد و بستر آن»روی « مطالعه موردی»در 

 کدبندی محوری»ر ب «گراندد تئوری»روش و در  «ها یا واحدهای معناییعبارت»بر  «پدیدارشناسی»در روش ، «بستر آن

پردازی نظریه» رب «بیوگرافی»در  نتایج« تفسیر»برای شود. می تأکید «گر و راهبردها، مداخلهایزمینهتعیین شرایط علی،  و

یر و معنا تفس»بر  «نگاریمردم»و در  «توصیف متنی ساختاری»بر  «پدیدارشناسی»روش در ، «عه الگوها و معانیتوسبرای 

یک روایت متمرکز بر » بر« بیوگرافی»در روش ارائه  «بازنمایی»در مرحله همچنین . تأکید خواهد شد« هاکردن یافته

 «سری قضایایک یک مدل تصویری یا »بر  «گراندد تئوری»روش در و  «های خاص و عام از زندگیفرایندها و مشخصه

  (. 1392ستوار خواهد بود )محمدپور، ا «گزارشی با جدول و نمودار» بر« نگاریمردم»و در 
 

      هاداده دهیسازمانهای . روش1-1-8

-شود. آمادهش انجام میها و طراحی پژوهآوری دادهموازات جمعها بهوتحلیل دادههای کیفی، تجزیهدر اغلب پژوهش

های مصاحبه، اسناد کلیدی و های میدانی، رونوشتیادداشت» ازجملهسازی تمام مواد اولیه ها شامل آمادهسازی داده

ی و یک اقدام تفسیری است. وقت دهیسازمانها مشابه فرایند است. مراحل اولیه تحلیل داده« های الکترونیکیانواع پوشه

وجه ها تکنند تا به برخی مقایسهطور ضمنی پژوهشگر را تشویق میشوند، بهمی دهیسازمانخاص  ایها به شیوهداده

جه دهند. باید توها، تفسیر موضوعات برجسته را تحت تأثیر قرار میداده دهیسازماننموده و بقیه را نادیده بگیرد. 

شوند که  دهیسازمانها باید طوری براین دادهها اثر خواهد گذاشت. بنابر تحلیل داده دهیسازمانداشت که روش 

ل در توان به جهت تسهیها وجود ندارد ولی میداده دهیسازمانبیشترین معنی را داشته باشند. البته هیچ راه مطلقی برای 

 استفاده کرد. 24-8هایی به شرح جدول از روشها داده دهیسازمان

 

  



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

188 

 ی کیفیهاادهد دهیسازمانهای نواع روش. ا14-1جدول 

 توضیح نواعا ردیف

خط سیر تحلیل داده و با ترتیب زمانی به دهیسازمانها یا آوری یا ایجاد دادهبر اساس تاریخ جمع تاریخیروند  1

  یا ارتباط علی ها در طول زمان ها و تفسیر آندادهآوری نحوه جمعنشانگر 

 های مصاحبه در پوشه دیگر و امثال آن یدانی در یک پوشه، رونوشتهای ممانند قراردادن یادداشت نوع داده و معیار 2

 کنندگان های هر یک از شرکتدادهبرای زمان دسترسی به مناسب آوری داده و براساس منبع جمع منبع 3

اختی شنویژگی جمعیتبودن  صیتشخقابلبرای زمان مناسب و  کنندگانشرکتبر اساس ویژگی  شناسیویژگی جمعیت 4

 کنندگان  مشارکت

-چهارم از زمان جمع، حدود سه«هادادهتفکر در مورد »و  «گوش دادن»، «هاو مرور دادهمطالعه »پژوهشگران باید با      

-ند. پژوهشگران در طول این مرحله باید در مورد دادهاختصاص دهها ور ساختن خود در کل دادهغوطهبه ها آوری داده

هی به دبه انواع تفسیرها و معنادر توجه با دیگران صحبت کنند. این کار به پژوهشگر  یجادشدهاهای های خود و یافته

از پرهیز »و « هابازتابثبت »، «هاادهتمرکز روی د»ها، در داده ور شدن پژوهشگر. هدف از غوطهکندها کمک مییافته

  است. « احتمالی قضاوت

     

 شده دهینسازماهای دادهوتحلیل . تجزیه1-1-1

های کیفی بستگی به هدف و موضوع پژوهش دارد. باید توجه داشت که بهترین روش ها در پژوهششیوه تحلیل داده

ا ی« هادادهآوری نوع جمع»ر اساس تحلیل برای یک شخص لزوماً بهترین روش برای شخص دیگر نخواهد بود. چون ب

های تحلیل روش بنابراینی نیاز است؛ متفاوتهای تحلیل به« هاهآوری دادبرای جمع بودن مشاهده و مصاحبه زمانهم»

وان با تهای کیفی میهمین منظور در بخش سوم کتاب و معرفی انواع روشبه. است تغییرقابلبرای شرایط مختلف 

کیفی، روش آوری شده در های جمعترین اقدام برای تحلیل دادهمهمشد.  کیفی آشنا هر روش داده در تحلیل مالحظات 

هایی شیوه 25-8جدول در است. برای تحلیل ها یافتهآوری شده یا های جمعداده« دقیق، مناسب و متقاعدکننده»ثبت 

 شود. آوری پیشنهاد میهای جمعبرای ثبت و نگارش داده
 کیفی  آوری شده در روشجمع هایدادههای ثبت شیوهنواع . ا10-1جدول 

 توضیح نواعا ردیف

  شدهاثباتبا یک نظریه  بندیموضوعات اصلی یا طبقهیا ها تمترین بر اساس برجسته دهیسازمان ا یا موضوعاتهتم 1

 داستان شخص یا گروهی خاص در طول زمانیا  تغییر فرهنگیو  روایت توسعه یک فرایند خاص  یترتیب زمانی/ داستان 2

 تر برای ترسیم یک داستان بزرگدر طول هم پوشانی یا همبا دو یا چند داستان مختلف  دهیتندرهمروایت  3

 آشکار یا امور  معمول  یمعما و تالش برای پاسخ با تأکید بر عاملیا  شروع با یک تناقض، ابهام توضیح معما 4

 شناسی، مهیج بودن و امثال آن به دالیل زیباییتحلیل و اطالعات نظری از داستان  سازیجدا متن جدا شده 5

 های زمانی مختلف در کنار هم بندی از موضوعات یا دورهو الیه وبرهمدرهمغیرخطی الگوی  کردنبندی یهال 6

 ها در روش کیفی معرفی خواهد شد. آوری و تحلیل دادههای رایج در جمعدر ادامه برخی از روش     
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های خام در یک چارچوب نی تنظیم دادهبه معهای کیفی دادهکدگذاری ها به روش کدگذاری: . تحلیل داده1-1-1-8

 و بدون ابهام ، مانعجامع. کد باید صحیح، است در قالب یک کد یک مجموعه داده با مفاهیم مشترکبر اساس مفهومی 

است. مربوط به متغیرها سؤاالت خاص ی و تخصیص کدهای عددی به پاسخ بندها، شامل گروهکدگذاری داده باشد.

فی( یابد اما برای سؤاالت باز )تحقیق کیمحدود شده اختصاص میهای گزینهیشتر کمی(، کدها به )ب برای سؤاالت بسته

 اختصاص خواهد یافت.  26-8به شرح جدول آوری یا تحلیل داده در حین جمع شدهشناساییکدها به موضوعات 
 های کیفی(داده) بازبرای سؤاالت  کدگذاری فرآیند. 11-1جدول 

 توضیح مراحل دیفر

  معنی بر اساس هدف پژوهش ازنظریا نزدیک ی یکسان هاپاسخ سازییکپارچه و بندی فهرست موضوع یمحوربند 1

  فهرستعدد به هر یا یک کد اختصاص  با عدد بندیطبقه 

 و در صورت نیاز افزایش کدهاهای کیفی کدهای اولیه داده مرور کدگذاری محوری 2

   تیا عل تفاوت، رابطهتشخیص  یا اولویت ،زمان ر اساسب دهیسازمانو  پژوهشسؤاالت  پوشش ازنظر ارزیابی کدگذاری 3

 احتمالی  یهامخالفتیا  دهاییتأتحلیل مفهوم کلی به کمک  منظوربههای خام مطالعه داده کدگذاری انتخابی 4

ارزیابی اعتبار و  5

 هاصحت داده

فاده از است»، «هاپژوهشمشابه دیگر  یهایکدگذارقایسه با م»، «نظرصاحبها توسط یک یافتهارزیابی »با 

 «(درصد 61تر از باال) = قابلیت اطمینان هاموافقت( /  تعداد هاموافقت+ تعداد هامخالفتفرمول: )تعداد 

 وتحلیلتجزیه 6

 هانهایی داده

، «علت و داد تکرارتع ،ساختار رفتار ،نوع رفتار حاکم»درباره  بندیمع، جشناسایی رخدادهای منظم

 « های مشترکدستهجمالت در  و بر اساس اظهارات بندیجمع»

 ازجملهقرار داد.  مورداستفادهها صحت و اعتبار داده بردن باالو  گذاریصحهتوان برای های مختلفی را میروش     

شود خواسته می هاآنند. اغلب از خواست تا خودشان درباره تحلیل و تفسیر شما قضاوت کن موردبررسیاز افراد  کهاین

شتر یبررسی ب و نیازمند دالیل گوناگوندارای  هامخالفتهر چند دهند. بها خود را درباره یافتهنظر موافق یا مخالف تا 

 (. 1391)جونز و گراتون،  باشدها میدادهصحت و اعتبار تحلیل افزایش عامل مؤثر در  هاموافقتاما  است

تحلیل، فرآیند فهم و شناخت  درهای کیفی ی یافتههاچالشاز : های حاصل از مصاحبهداده. تحلیل 1-1-1-1 

مرتبط با سؤاالت در باید موضوعات متن مصاحبه به های دادهتبدیل در . استمصاحبه های حاصل از دادهرونوشت 

ا گروه ب»و  «گروهداده با »، «با داده داده»آماده مقایسه پژوهشگر در فرایند تحلیل باید . را در نظر داشتارچوب نظری چ

 شود. انجام می 27 -8به شرح جدول  هاداده« ارزیابییادداشت، کدگذاری، تعیین موضوعات و » باباشد. این کار  «گروه
 های مصاحبه. مراحل تحلیل داده13-1 جدول

 توضیحات محورها دیفر

 ه  های حاصل از مصاحبثبت کالمی و نمادی داده ادداشتی 1

 برای مفاهیم مشترک یا عدد اختصاص کد  هاکدگذاری داده 2

  ترکنترلقابلبه اجزای ها کدکاهش محتوای  تعیین موضوعات 3

تأیید ارزیابی و  4

 هاداده

یا  یبندمثلث»و  «یا تأیید متن مصاحبه بررسی اعضا»مانند  هاییبا روشها گزارش روایی و پایایی داده

  «داده از یک پدیده آوریجمعبرای  بزارچند ااستفاده از 
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عامل اصلی بر اساس  عنوانبهپژوهشگر  آندر : بردارییادداشتهای حاصل از مشاهده و تحلیل داده. 1-1-1-9

 دهیسازمانو  کدگذاریشود. تحلیل شامل همان و اهداف مطالعه، هدایت و راهنمایی می شدهآوریجمعهای داده

 و امکانمشاهده و درک محتوای کلی  منظوربهبر روی میز  هایادداشت استقرارتواند با آیند می. این فراستها داده

 شود. انجام می 28-8طی فرآیندی به شرح  هاتحلیل. این ها باشددادهتحلیل برای ارائه های موجود شناخت کلی از داده
 بردارییادداشتهای حاصل از مشاهده و . فرآیند تحلیل داده11-1جدول 

 توضیح مراحل دیفر

 از مشاهدات  موردبررسیو موضوعات  مسائل، پژوهشبر اساس اهداف  تعیین موضوع 1

 )اسکن دیداری و بایگانی فیزیکی( ثبت کالمی و نمادی مشاهدات ثبت مشاهدات 2

 را بر اساس موضوعات   هاآن بندیگروهمطالب و خواندن   بندیگروه 3

 مفاهیم مشترک یا عدد بر اساس  اختصاص کد کدگذاری 4

 مشاهده و درک کلی از موجودی  منظوربهروی میز  هاادداشتیاستقرار  چینش روی میز 5

 موجود و احساسات  هاگروهشناسایی روند معنادار، الگوها، مانند برای پازل های حلیل کلی از یافتهت تحلیل داده 6

 

 ها در روش کیفیتفسیر یافته. 1-1-9 

شخص ها و برای رسیدن به نتایج میافته تفسیردر . دنشومیارائه  «نتایج»در قالب های پژوهش یافتهتفسیر ر این گام د

« جنتای»نمایش ادعاها و « هایافته. »توجه داشت« مبانی نظریا ها بآنچگونگی پیوند و  هایافته محورهای مهم»باید به 

، «یه نوپاتقویت یک نظر»، «یک مکتب فکرینقد »، «حل یک مشکل»برای  «یجاد آنها با نظریه یا اچگونگی ارتباط یافته»

ایی هایجاد ایدهبه  «هایافته تفسیر»در  هامحدودیتاشاره به . است« ارائه یک کاربرد عملی»یا « ایجاد یک نظریه جدید»

ایی ها، شناسبندی دادهطبقه»های به شکلتوانند میحاصل از پژوهش کیفی  «نتایج». کمک کنددر آینده  برای پژوهش

          .  باشند 29-8به شرح جدول « ها، تولید نظریه و ارائه مدلتم
 های پژوهش کیفیگیری مبتنی بر یافتههای حاصل از نتیجه. انواع شکل13-1جدول 

 کاربرد تعریف نتایج ردیف

 های پیچیدهفافیت تعریف و مقایسه پدیدهبرای ش مشترک مهیامفو ها ای از حوزهبا توجه به مجموعه بندیطبقه 1

 ها کنندگان از کل دادهتجارب مشارکتشناسایی  شده درباره موضوع پژوهشمنسجم مفاهیم  تم 2

یر بینی و تفسها برای تشریح، پیشای از گزارهمجموعه نظریه 3

 ها یا موارد رخدادها، پدیده

 خاصهای جای خروجیهای ممکن بهتعیین دسته

 سازی موضوع ها و سادهشمای اصلی از دل داده نمایش ترکیبی شماتیک و ارائه مینیاتوری از واقعیت  مدل 4

گزارش  5

 توصیفی

بندی ها جهت جمعتحلیل عام و پاسخگو به گزاره

  موردبررسیغائی محتوا و زمینه 

ارائه تفسیری متفاوت و شفاف از موضوع مورد مطالعه و 

 راسوی متنگاهی سفر به ف
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 های کیفی. مالحظات تحلیل و تفسیر داده1-1-4

 صدیقت و ترسیم» و «هاداده نمایش» ،«هاداده تقلیل» متناوب و ایزنجیره فعالیت سه برگیرنده در ی کیفیهاداده تحلیل

 نجپبر  ،مورداشارهرویکردهای با  هاداده ذخیره مدیریتآن ادامه دارد.  فرایند از شروع پژوهش تا اتمام این. است« نتایج

  .1(1994)دنزین و لینکلن،  تأکید دارد 31-8به شرح جدول  کارکرد
 ها در پژوهش کیفی. انواع کارکردهای حاصل از مدیریت ذخیره داده91-1جدول 

 توضیح انواع ردیف

 ژوهشپ از مرحله هر در شدهرهیذخ مدارک امکان اطالع چگونگی و ترتیب دریافت بندیصورت 1

  مختلف مدارک و اسناد میان ارتباط برقراری امکان ارجاع 2

  کدها این از با ارائه فهرستی مدرک هر ها و اختصاص کد بهداده بندیطبقه امکان بردارینمایه 3

  مفهومی ازنظر مدارک سازی تمامیامکان خالصه سازیمفهوم 4

 امکان اختصاص شماره به مدارک گذاریشماره 5

 یحلاو طی مر آغازابتدای پژوهش  از آنهاذخیره  و بندیطبقه با زمانهم کیفی، پژوهش در هاداده تحلیل مرحله     

 . شودمیانجام  31-8مشخص به شرح جدول 
 . مراحل انجام تحلیل داده در پژوهش کیفی98-1جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 پژوهش  طرح سها و راهنماهای نظری بر اسااالت، چارچوبگیری اولیه در خصوص سؤتصمیم ژوهشپ طرح با تحلیل 1

 (ریمتغ پژوهشگر )تحلیل به مشاهدات ادامه برای اولیه مفروضات دهندهارائه و پژوهش طول در هاداده موقت تحلیل 2

 پژوهش از مرحله انجام آن در هر هاداده مجدد تحلیل 3

 هابندی نهایی از تحلیلجمع نهایی تحلیل 4

 ساختن»، «مفهومی بندیخوشه»، «روابط بررسی»، «الگوها ثبت»های تحلیلی مختلفی چون از روش حلامر این انجام ایبر

، «لیک هایمقوله و هاداده کردن وپیشپس»، «متغیرها تفکیک»، «مقایسه»، «هاداده بازنگری و شمارش»، «تمثیل و استعاره

 ود. شاستفاده می« مفهومی پیوستگی ایجاد»و « شواهد یزنجیره ساختن»، «گرمداخله متغیرهای شناسایی»، «یابیعامل»

 هایینجایگزی از پژوهشگر این موارد در نیست؛ شدهتعیین پیش از نظری چارچوببا  کیفی هایپژوهشبرخی  تحلیل

 الگوی ینوتد» ،«دادها از راه نقشه ترسیم»، «ایزمینه نظریه هایمدل از استفاده»همچون  نظری چارچوب برای

دنزین و ) کنداستفاده می« مراتبیغیرسلسله روابط از ایزنجیره تدوین»یا « سازیمدل»، «رویدادها از ایکنندهبینیپیش

  . (1994لینکلن، 

 

 

 

                                                           
1.  Denzin & Lincoln 
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 پژوهش کیفینتایج . ارزیابی کیفیت 1-1-0

و با پژوهش کیفی سنخیت  استی های خاص پارادایم کمکه روایی و پایایی، واژهبرخی پژوهشگران اعتقاد دارند 

تفاده اسدر پژوهش کیفی  «پایایی و دقت عملی ،روایی»برای تعیین مشخصی  معیارهایاما اغلب کارشناسان از ندارند. 

 در پژوهش« روایی و پایایی»عنوان معیار جایگزین را به« قابلیت اعتماد»گوبا و لینکلن مفهوم  1981در دهه کنند. می

 انواعهمچنین د. وب« قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید»چهار عنصر که شامل  دمطرح کردنکیفی 

 (. 1395معرفی شده است )خنیفر و مسلمی،  32-8به شرح جدول در روش کیفی متعدد از پایایی 
 انواع پایایی معرفی شده برای روش پژوهش کیفی . 91-1جدول 

 توضیح انواع دیفر

 کند. آورد مشابهی فراهم میطور دائم رهزمانی که شیوه مشاهده انتخابی به ایایی در برآوردپ 1

 مرتبط به ماهیت تغییرناپذیر یک مشاهده در گذر زمان  پایایی در مشاهده 2

  زمانهمطور به اافزایی مشاهدات رخدادهپذیری یا هماشاره به مقایسه زمانهمپایایی  3

ازد. سجه داشت که هیچ پاسخی به این پرسش وجود ندارد که چه معیاری یک پژوهش کیفی را مناسب میباید تو      

 مرور کرد.  33-8شرح جدول توان هشت معیار را بهاما می
 انواع معیارهای ارزیابی یک پژوهش کیفی . 99-1جدول  

 توضیح انواع دیفر

 جالب بودن موقع، مهم و جا، بهمرتبط، به ارزشمندی موضوع 1

ها و آوری دادهها، جمعها، زمینه، نمونهدر میدان «داده و زمان»با توجه به استفاده از ساختارهای نظری  دقت 2

  وتحلیل فرایندهای تجزیه

 هاها و چالشهای ذهنی، دوری از تعصبات پژوهشگر و شفافیت روشدهنده ارزشبازتاب خلوص 3

 شناختی وبی مشخص از لحاظ نظری، عملی، اکتشافی و روشبرخورداری از چارچ همنوایی 4

جانبه، جزئیات واقعی، توضیح دانش ضمنی و هایی مانند توصیف همهقابلیت اعتماد پژوهش با ویژگی اعتبار 5

 « سازی و متبلورسازیمثلثی»جای گفتن مانند نشان دادن به

، انتقالابلقهای های طبیعی و یافتهپذیریانگیز، تعمیمنمایش خاطره شناسی،پژوهش باید از طریق زیبایی دارهمکاری معنی 6

 انواع مخاطبین خاص را تحت تأثیر قرار دهد. 

 ای  فرهنگی و اخالق رابطه -ای، اخالق خاص موقعیتیپژوهشگر باید اخالق رویه اخالق 7

آن تناسب داشته باشد و  شدهاعالمبا اهداف  هایشمطالعه به آنچه مدعی آن است، دست یابد، رویه انسجام معنادار 8

 ها و تفاسیر وجود داشته باشد. ارتباطات داخلی معناداری بین ادبیات، سؤاالت پژوهشی، یافته

 ایجاد اطمینان از صحت نتایج و قابل تکرار بودن پژوهش و امکان ردگیری هرگونه خطای احتمالی  شفافیت 9

هایی اهتوان از رکه برای رسیدن به آن می است آن شناختیروش شفافیت کیفی، هایژوهشپ ارزیابی ابزار ترینمهم     

 شرو کامل بیان»، «پژوهش مختلف مراحل دقیق مستندسازی»، «میدان در شده برداشت هایداده تمام دقیق ثبت»چون 

  . (1994 )دنزین و لینکلن،استفاده کرد « هاداده مستمر بازبینی و ممیزی»و « پژوهش انجام
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 منهفصل 

  گیری بحث و نتیجهمبانی 
 

 های پژوهشگیری روی یافتههدف کلی: آشنایی با مبانی بحث و نتیجه

 اهداف یادگیری

  گیریمفهوم بحث و نتیجهآشنایی با 

 نتایجهای بحث روی آشنایی با روش 

 هاآشنایی با چگونگی بیان محدودیت 

 آشنایی با چگونگی ارائه پیشنهادها 
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 مقدمه

انجام « ریگیونتیجهبحث»ها روی آنیا پاسخ سؤاالت پژوهش، پژوهشگر نتایج ها و رسیدن به وتحلیل دادهاز تجزیه پس

 گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته خواهد شد. ترین مالحظات برای بحث، نتیجه. در این فصل به مهمدهد

 

 گیری  نتیجه و بحث مفهوم. 3-8

ا با نتایج ها رآن و ها و مشخص شدن نتایج پژوهش، پژوهشگر باید درباره این نتایج قضاوتوتحلیل یافتهتجزیهپس از 

الی از نتایج کاربران احتم»برای . در ادامه این امر باید پیشنهادهایی کنددیگر پژوهشگران یا مبانی نظری مقایسه یا تفسیر 

 . شودارائه  «دیگر پژوهشگران»و « پژوهش

ها یگر پژوهشد نتایج با را آن بتوان تاوجود داشته باشد  کار نتایج مناسبی از وتحلیلتجزیه دبای بحث نگارش برای     

ن آ نگارش نحوه. است آن از حاصل نتایج و پژوهش از کلی نتیجه یک ارائه «گیریبحث و نتیجه» هدفکرد.  مقایسه

برای هر یری گونتیجهبحث زمانهمارائه »یا  «گیرینتیجهو  گانه بحثجداه ارائ»تواند مبتنی بر الگوهای مختلفی مانند می

 را ثبح از مهم جمله دو یا یکاغلب  شود،می نوشته بحث از جدای گیرینتیجه بخش کههایی گزارش دراشد. ب «یافته

 شود. گیری کلی ارائه میو بعد نتیجه آورندمی گیرینتیجه قسمت در

-بخشر دیگدشوارتر از  «گیریونتیجهبحث» بخش نگارشویژه دانشجویان، ز پژوهشگران جوان و بهبرای بسیاری ا     

، «چگونگی ارتباط نتایج پژوهش با دیگر نتایج»، «پژوهش نتایج مزایا و فواید»به  دبای بحثنوشتن  برایست. ا ها

 انواع پیشنهادهای»، «موجود در پژوهش هایمحدودیت»، «در بیان مسئله شدهمطرحوضعیت نتایج در قبال پرسش کلی »

ها افتهی قسمت درتوجه داشت. « هاپیشنهاد برای پژوهش بعدی با توجه به رفع محدودیت» و «کاربردی حاصل از نتایج

 استداللیوبحث هیچ و شودمی اشارههای کمی یا کیفی وتحلیل دادهتجزیه از حاصل نتایج و محتویات به کلی صورتهب

 از یرد وگصورت می قبلی هاییافته با مقایسه وتفسیر  هایافتهنتایج روی  بحث قسمت در اماها وجود ندارد؛ یافته از

 ردپرداخته خواهد شد اما  نتایجها به ارائه صرف یافته قسمت در درواقع. شودمی استفاده مختلفی و وسیع مباحث

 ایجنت اهمیت و معنا به «گیریونتیجهبحث»در شود. یم بیان نتایج این مفهوم و معنا «گیریونتیجهبحث» قسمت

 و «یشینهپ ادبیات» با چگونهها آن که ادد نشانها یافتهنتایج با تمرکز روی  بایدبنابراین . شودپرداخته می آمدهدستبه

ل از بحث حاص گیری کلیمرتبط خواهند شد و تا حد امکان بتوان با پشتیبانی مبانی نظری از نتیجه «پژوهش االتؤس»

 1-9توان در قالب چهار محور و تالش برای پاسخ به سؤاالت کلیدی به شرح جدول این موارد را می. کرد حمایت

 مورد توجه قرار داد. 
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 گیری ونتیجهمحورهای مهم در نگارش بحث. 8-3جدول 

 سؤال محور ردیف

 ها یا نتایج چه معنایی دارد؟ این یافته تفسیرها 1

 ها یا نتایج چه اهمیتی دارند؟ این یافته امدهاپی 2

 توانند بیان کنند؟ ها و نتایج چه چیزی را نمیاین یافته هامحدودیت 3

 شود؟ دنبال باید علمی مطالعات یا عملی اقدامات چه پیشنهادها  4

را  توان حسب ضرورت این کارمی «گیرینتیجهو  بحث»در صورت تکلیفی نبودن نگارش جداگانه یا با هم نوشتن      

در قالب فصل پایانی یا پنجم « گیریونتیجهبحث»عنوان  «نامه و رسالهپایان» های نگارشدر اغلب چارچوبانجام داد. 

، «شناسی منتخبمسئله، اهداف، شکاف پژوهشی، مبانی نظری و روش»ای از ابتدا خالصهشود. برای این منظور ارائه می

ه شود کباعث میدر نگارش . این جامعیت شودنوشته می «گیریونتیجهبحث»در ادامه و  «هایافته ای ازخالصه»سپس 

 «یریگونتیجهبحث»بسیاری از پژوهشگران با مرور این فصل در جریان سریع جزئیات پژوهش و بخش مهم آن یعنی 

از  یوتاهمرور کبه را عیناً تکرار کرد بلکه باید « نامه یا رسالهپایان»همین دلیل نباید موارد فصول قبل قرار گیرند. به

 در وشنر های کلی وبیانیهسازی باید با ارائه . مسیر این خالصهپرداخت «هاشناسی و یافتهروش، نظری مبانیکلیات، »

سازی مفاهیم برای بیان کلی و خالصه ای عبارات آغازکننده 2-9در جدول  .پژوهش باشد اصلی الؤسمسیر 

 .1(2119)شونا،  است دشدهپیشنها
 ها سازی مفاهیم پایه، مسئله و بیان یافتهعبارات آغازین برای بیان کلی و خالصه. 1-3جدول 

 عبارت ردیف

 ... که دهدمی نشان نتایج 1

 ... بین رابطه که دهدمی نشان مطالعه 2

 ... کند  کهتأیید می وتحلیلتجزیه 3

 دهد که ...اطالعات نشان می 4

 به اشاره با ثبحبیشتر موارد  در. باشد تصادفی نباید و است مهم بسیارها در بحث روی یافته نگارش نخستین جمله     

 اصلی بخش اگر .درک آغاز پژوهش هایجنبه ترینمهم با توانمینمونه  برای. شوندمی شروع قبل هایقسمت ازی مطالب

 گیرینتیجهوبحث توانمی است،و بیان مسئله  پژوهش هدف به دستیابی ایپژوهش  الؤس به یمناسب پاسخ ارائه پژوهش،

 برای پیشنهادی اصالحاتیا  کار روش یا افزارنرم پژوهش، جنبه ترینمهم اگررد. ک آغاز هدف یا الؤس آنقید  با را

 یا دتأیی را اینظریه نتایج اگررد. ک آغاز هاروش قسمت کردن بازگو با را گیریونتیجهبحث توانمی ،است کار روش

 . درک آغاز آن به مجدد اشاره با را گیریونتیجهبحث توانیم ،کندمی بیانرا  جدیدی ضوعمو

 

 

                                                           
1.  Shona 
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 ها یافتهنتایج های بحث روی . روش3-1

این  و داردقرار  مطالعه مورد حوزهپژوهشی  نقشه کجای در که دهدمی شانن گیریونتیجهبحث بخش درپژوهشگر   

ساله نامه یا رپایان دیگر جای هیچ در شود،می نوشته بحث بخش در که مطالبی. ز چه مناسبتی برخوردار استجایگاه ا

ای روشن بر اما باشد، آشکار شما برای است ممکن نتایج معنایدر این بخش باید تفسیر صورت گیرد. . شودنمی مطرح

 شکل .دهندمیپژوهش پاسخ  االتؤس به چگونهنتایج  ها یایافته که درک مشخصطور دقیق شدن کامل مخاطب باید به

 است.  شدهارائه 3-9ها در جدول یافته تفسیرالگوهای رایج  بعضی اما دارد، بستگیپژوهش  نوع به تفسیرها
 ها  یافته بحث روی نتایجبرخی الگوهای رایج . 9-3جدول 

 عبارت ردیف

 هاداده بین روابط و الگوها ها،همبستگی شناسایی 1

 . کندمی پشتیبانی شمارا هایفرضیه یا بوده منطبق شما انتظارات با نتایج آیا کهاین درباره بحث 2

 قبلی هاینظریهها یا پژوهش در شما هاییافته بررسی تحقق 3

 هاآن اهمیت ارزیابی و غیرمنتظره نتایج توضیح 4

 و با تأکید بر احتمالی بودن  شدهساییشنا موقعیتبحث درباره  احتماالت جایگزین با توجه به  5

 «هایافته بخش مشابه ساختار»یا « پژوهش االتؤس یا هافرضیه» ،«کلیدی موضوعاتباره در» را بحث توانمی      

  .درک شروع غیرمنتظره یا مهم نتایج کردن برجسته با توانمی همچنین. درک دهیسازمان

 در علمی هایکار به راها و یافته نتایجشخصی باید  تفسیرهایبر  عالوهره کرد. یعنی برای تفسیر باید به پیامدها اشا     

رتباط پیدا ا موجود دانشهای جدید به بینش با شما هاییافته چگونه که دهد نشان باید بحث. درک مرتبطپیشینه  ادبیات

 د. استفاده کر 4-9توان از سؤاالتی به شرح جدول کند. برای این منظور میمی
 ها  یافتهبحث روی نتایج سؤاالتی برای نوشتن . 4-3جدول 

 سؤاالت ردیف

 کند؟می اضافه هاآن به چیزی چه است، چنین اگر هستند؟ موافق قبلیهای پژوهش با شماپژوهش  نتایج یاآ 1

 ؟دلیل احتمالی آن چیست است، چنین اگر است؟ دیگر مطالعات از متفاوت شما هاییافته آیا 2

 کند، دلیل احتمالی آن چیست؟اگر تأیید نمی ؟کشدمی چالشتأیید یا به  را موجودپژوهش مبانی نظری  نتایج آیا 3

   ؟توان برای نتایج داشتو کاربردی می عملیهای جنبه آیا 4

انند جدول هایی مو باید با عبارت شدهانجام که است چیزی همان دقیق دادن نشانپژوهشگر در اینجا  کلی هدف     

 . (2119)شونا،  این امر را به مخاطب گوشزد کند 9-5

 

 

 

 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

197 

   هایافته روی نتایجبحث برای های تأکیدی عبارت. 0-3جدول  

 عبارت ردیف

 ... موجود شواهد اساس بر نتایج این 1

 ... نظریه بادر تعارض  نتایج 2

 ... بین رابطه به راجع جدیدی بینش آزمایش این 3

 ... کهوقتیمورد توجه قرار داد  باید را تایجن این 4

 کند. ها به درک روشنی از.... کمک میاین یافته 5

 ...که دهدمی نشان نتایج این است، متمرکزشده ... روی قبلیهای پژوهش کهدرحالی 6

 قسمت،این  دیگر هایویژگی ازاثرگذار در فرایند پژوهش اشاره شود.  هایپژوهش د به دیگرایب قسمتاین  در     

 ماهیت ا،همزیت و فواید شفاف ارائه با بایدبنابراین . است علمی پیشرفت در پژوهشی کار سهم یا دستاورداشاره به 

 رفتپیش در نوعی به یاداشته  مثبت دستاوردی کهاشاره کرد  نتایجی بهیعنی . درک مشخص را پژوهش دستاوردهای

. (2119)شونا،  کرد بیانروشنرا کامالً  پژوهش دستاوردهای مفاهیم و معانید نقش داشته است. بای حوزه آن علمی

 انجام داد.  6-9توان با سه نوع مقایسه کلی و تحلیلی به شرح جدول ها را میبحث روی یافته
 ها بحث روی یافتههای تفسیری برای مقایسهانواع . 1-3جدول  

 توضیح  انواع ردیف

 ها با توجه به چارچوب مفهومی و مبانی نظری فتهتبیین یا مبانی نظری 1

 آن  فردمنحصربههای های برجسته پژوهش و تبیین ویژگیتحلیل یافته تحلیل یافته 2

 های پژوهشی دیگران های خود با یافتهمقایسه یافته پیشینه پژوهش 3

گر های خود را تبیین کند. پژوهشی دیگران، یافتهها، پژوهشگر باید با ارائه شواهدی از یافتهتفسیر پیامدهابرای       

معتبر و  های یافته خود بپردازد. تکیه بر شواهدهای خود و تأکید بر برجستگیالزم است تا با استنادات بیشتری به بحث

ای هاین قسمت بیفزاید. در این قسمت اندیشهتواند بر غنای ها برای حصول به نتیجه مؤثر میساماندهی به نوشته

 شدهارائههای گزارش پژوهش وجود دارد. چنانچه مدلی های علمی او بیشتر از سایر قسمتگیریپژوهشگر و جهت

ی یک نظریه علم کهدرصورتیهای اساسی مدل توضیح داده شود. است، در این قسمت باید با مباحث مستدل، ویژگی

صورت صریح و مستدل نظر نهایی خود را اعالم کند بهگیری نویسنده باید نقد یا تنقیح شده باشد، در قسمت نتیجه

 (. 1397زاده، )قربانی  حسن

 

 های پژوهشبیان محدودیت. 3-9

های خاص خود را ها نیز محدودیتپژوهش بهترین حتیها را معرفی کرد. های پژوهش را پذیرفت و آنباید محدودیت

 هست کیزی اآنچ از دقیق تصویر یک دهندهارائه بلکه نیست،ر پژوهشگ اشتباهاتباره فهرستی از در هامحدودیتدارند. 

 از ناشی است ممکن محدودیتدهد. را نشان می شدهانجامو پژوهش  مطالعه ازگیری های نتیجه« تواندنمی و تواندمی»

 وجودهب پژوهش فرایند طول در که باشد اینشدهبینیپیش موانع یا خاص شناختیروش هایگزینه ،پژوهش کلی طرح
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 اهداف هبپژوهشی مرتبط باشند یا در دستیابی  اهداف هب مستقیمطور به کهبیان کرد  را هاییمحدودیت باید فقط. آیدمی

را  باید آن را و اثرش ،ی ایجاد شدمشکل هاداده وتحلیلتجزیه یا آوریجمع هنگام اگرپژوهش اثرگذار باشند. برای نمونه 

صحیح  پژوهش االتؤس به پاسخبرای  نتایج چرا که درک تأیید توانمی ها،محدودیت اعالن از پستوضیح داد.  نتایج بر

 (. 2119مرور کرد )شونا،  7-9توان در جدول های رایج در این خصوص را میبرخی از نمونه .است
 ها در پژوهش  برخی محدودیت. 3-3جدول 

 موارد ردیف

 ...به دلیل  نتایج پذیریتعمیممحدودیت در  1

 متأثر شدن پایایی یا قابلیت اطمینان داده از .... 2

 ... موجود هایداده کمبود به توجه باتأیید نشدن نتایج در سطح مورد انتظار  3

 قرار گرفتن روش پژوهش انتخاب شده تحت تأثیر .... 4

 ... مورد مطالعه به دلیل محدوده ازبودن هدف  فراتر 5

 

  هانهادهای ارائه پیشروش. 3-4

وجه به پژوهشگر با تشود. از بحث همراه با ارائه بهترین پیشنهاد ارائه میگیری کلی ها یک نتیجهگاهی پس از محدودیت

ه دهد. پیشنهادها اغلب به دو دست، پیشنهادهای اجرایی را بر حل مشکل، رفع مسئله و امثال آن ارائه میآمدهدستبهنتایج 

 شوند. م میتقسی 8-9اصلی به شرح جدول 
 ها انواع پیشنهادهای مبتنی بر یافته. 1-3جدول 

 توضیح  انواع ردیف

 برای بهبود اوضاع موجود  کاربردی  1

 های پژوهشگر برای انجام کارهای نشده یا تکمیلی  برای پژوهشگران بعدی و بر اساس محدودیت پژوهشی 2

 

 . پیشنهادهای کاربردی3-0

بهترین  شدهانجامبندی از بحث گیری کلی، ضمن جمعاین بخش پژوهشگر تحت عنوان نتیجهشود، قبل از پیشنهاد می

ترین خروجی پژوهش به خواننده ارائه کند. جان کالم و مهم عنوانبهپیشنهاد خود را حداکثر در یک پاراگراف و 

ژوهش پهای در گزارش ی کاربردیدهاپیشنهاتوان با بخش پیشنهادها را با پیشنهادهای کاربردی دنبال کرد. می ازآنپس

د. برای آن پژوهشگر باید بر اساس هر یافته و بحثی که نشوهم معرفی می« پیشنهادهای برخاسته از پژوهش»با عنوان 

روی آن انجام داده است یک یا چند پیشنهاد کاربردی را برای رفع مسئله یا چالش احتمالی پیشنهاد دهد. برای نگارش 

ر این دنامه، ابتدا به یافته اشاره و سپس پیشنهاد کاربردی برای رفع آن ارائه خواهد شد. انی رساله یا پایانآن در فصل پای

نحوی باشد که با انجام آن بتوان به پیشبرد امور اجرایی کمک کرد. پیشنهادهای نوع پیشنهادهای پژوهشگر باید به

 به دور باشند.  سوءتعبیراز داشته باشند تا  کاربست واجرا کاربردی باید قابلیت 
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ند. کها نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام میاز اشتباهات رایج در این بخش آن است که دانشجو بدون توجه به یافته     

توصیه بر آن است که دانشجو برای هر یافته، با اشاره به یافته مشخص پیشنهاد خود را ارائه کند. هر چه پیشنهاد از 

دیع بودن برخوردار باشد، ارزش آن بیشتر است. برای این منظور در پاسخ به ارائه برخی پیشنهادهای تازگی و عنصر ب

خ اگر پاس«. شد، چنین پیشنهادی را ارائه داد؟آیا بدون انجام پژوهش نمی»توان این سؤال را مطرح کرد که کاربردی می

 رای ارزش الزم خواهد بود. و همراه با ارائه یک دلیل منطقی باشد، آن پیشنهاد دا« خیر»

 

 . پیشنهادهای پژوهشی3-1

رای پیشنهادهایی ب»یا « های آتیپیشنهادهایی برای پژوهش»های پژوهش اغلب با عنوان این نوع پیشنهادها نیز در گزارش

 است هتنتوانسها یا کارهایی که خود بر اساس محدودیتشود. برای آن پژوهشگر باید نیز مطرح می« سایر پژوهشگران

کافی  اندازهبهپیشنهادهای پژوهشی باید دهد. های بعدی پیشنهاد ارائه میدر پژوهش انجام دهد، برای پژوهش

 باشند تا پژوهشگران دیگر را برای ادامه پژوهش و انجام مطالعات مشابه ترغیب کند.  توجهقابلبرانگیزاننده و 

ه نسبت به ارائ شدهانجامها آن است که دانشجو بدون توجه به پژوهش از اشتباهات رایج در ارائه این نوع پیشنهاد     

شود که پژوهشگر ابتدا به محدودیت یا چالش پژوهشی کند. برای رفع این چالش، پیشنهاد میپیشنهاد پژوهشی اقدام می

   خود اشاره کند و بنا بر مسئله باقیمانده نسبت به ارائه پیشنهاد جدید اقدام کند.   

 

 گیریونتیجهمالحظات مهم در نگارش بحث .3-3

 .که باید از آن پرهیز شود دارد وجود 9-9ها به شرح جدول ها و رسالهنامهپایان بحث بخش نوشتن ی دررایج اتاشتباه
  گیریونتیجهج در نگارش بحثیبرخی اشتباهات را. 3-3جدول 

 رفتار مناسب اشتباه ردیف

 مربوطه فصل در شدهارائه پژوهش هایهیافت روی فقط بحث در بحث جدید نتایج ارائه 1

 پژوهش هاییافته پشتیانی با گمان و حدس تفسیر، هرگونه پشتوانه بدون ادعاهای 2

 ی اضافی و غیرضرور هامحدودیت به چالش نکشیدن اعتبار پژوهش با طرح طرح محدودیت اضافی 3

 

 گیری گزارش پژوهشونتیجه. ارزیابی بخش بحث3-81

نترلی به توان از فهرست کنامه و رساله میهای پژوهشی مانند پایانگیری گزارشونتیجهبرای ارزیابی کیفیت بخش بحث

 استفاده کرد.  11-9شرح جدول 

 

 

 
 گیری یک گزارش پژوهش ونتیجهفهرست کنترل ارزیابی کیفیت بخش بحث. 81-3جدول  
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 خیر بله های کنترلگویه ردیف

   است؟ شدهارائهشناسی ژوهش یا مسئله، مبانی نظری کلیدی و روشآیا خالصه پ 1

   ؟است شدهارائه خالصه طوربه هایافته ترینمهمآیا  2

   ؟است گرفته قرار تفسیر و موردبحثپژوهش  اهداف با رابطه در نتایجآیا  3

   وجود دارد؟ هاداده نمیایا روابط  هاتم یا الگوها مناسبی برای نشان دادن منطق بحثآیا در  4

   است؟ شدهدادهپاسخآیا سؤال اصلی پژوهش  5

   ها با ادبیات پیشینه و مبانی نظری به شکل مناسبی تفسیر شده است؟آیا یافته 6

   ؟است شدهارائه نتایجها با دیگر های یافتهها یا ناهمسوییهمسویی آیا دالیل احتمالی 7

   است؟ شدهارائهترین یافته و بهترین پیشنهاد بحث با تأکید بر مهمگیری کلی از آیا نتیجه 8

   است؟ شدهارائههای پژوهش با منطق مناسب آیا محدودیت 9

   است؟ شدهارائه مناسب کاربردی پیشنهادهای آیا 11

   است؟ شدهارائههای پژوهش آیا پیشنهادهای پژوهشی بر اساس محدودیت 11
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 موسخش ب

 پژوهش انواع روش

 مسیر اجرا ازنظر
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 همدفصل 

   آزمایشی پژوهشروش 
 

 آزمایشی پژوهشفرایند اجرای هدف کلی: آشنایی با 

 اهداف یادگیری

  پژوهش آزمایشی  مفهوم و انواع آشنایی با 

  پژوهش آزمایشی هایطرحآشنایی با انواع   

 آزمایشیگیری در پژوهش آشنایی با مالحظات نمونه 

 های آزمایشیآوری و تحلیل دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پژوهش آزمایشیآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

 یشپژوههای شود. طرحو آثار آن بر متغیر یا متغیرهای دیگری بررسی می کاریدستآزمایشی یک متغیر  پژوهشدر 

آزمایشی پرداخته خواهد  پژوهشدر این فصل به معرفی کامل روش ا سببی را نشان دهد. تواند روابط علی یدقیق می

 شد. 

 

 . مفهوم روش پژوهش آزمایشی81-8

ی، فیزیک، شیم، روشی رایج در علوم مختلفی چون شودبه آن روش پژوهش تجربی هم گفته میپژوهش آزمایشی که 

ترین راهبرد متمایزکننده پژوهش آزمایشی مهم. لوم انسانی استشناسی و برخی دیگر از ع، پزشکی، روانشناسیزیست

وش رمتغیر مستقل و بررسی نتیجه تغییرات آن بر متغیر وابسته است.  کاریدستها، امکان از دیگر انواع پژوهش

ن رویکرد در ایگیرد. قرار می مورداستفادهمیان دو یا چند متغیر « علت و معلولی»منظور برقراری رابطه پژوهش تجربی به

 گیرد. های پژوهش تجربی مورد توجه قرار میها با استفاده از انواع طرحها یا بین آزمودنیها در آزمودنیتفاوت

گاهی فت. قرار خواهد گر موردبررسیآثار متغیر مستقل بر متغیر وابسته  ،آزمایشی یا تجربی پژوهشدر  دیگرعبارتبه

روش . ندکتواند تأثیر آن را بر روی متغیر دیگر برآورد شود که میک متغیر میتا حدی قادر به کنترل یپژوهشگر 

 خواهد بود.  اجراقابل 1-11جدول شرح به از سه مسیر اجرا بر اساس شرایط پژوهشگر  آزمایشی پژوهش
 انواع مسیر اجرای پژوهش آزمایشی . 8-81جدول 

 توضیح  انواع ردیف

 یاکامل  آزمایشی 1

 1حقیقی

دو گروه  ها و استفاده از، انتخاب تصادفی نمونهمستقل متغیر کاریدست، شرطپیشتحقق سه  طشربه

 شاهد و کنترل

 ملدیگر تجربی کا شرطپیشمتغیر مستقل و یکی از دو  کاریدست شرطپیشتحقق دو  شرطبه 2آزمایشینیمه  2

  متغیر مستقل کاریدست شرطپیشتحقق تنها  شرطبه 3آزمایشیپیش  3

       

 فرایند اجرای پژوهش آزمایشی. 81-1

 را دنبال کرد.  2-11برای اجرای پژوهش آزمایشی باید مراحلی به شرح جدول 
 

 

 

 

 

                                                           
1. True experimental 

2. Quasi experimental 

3. Pre experimental 
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 . فرایند اجرای پژوهش آزمایشی1-81جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش و انتخاب طرح مناسب آزمایشلهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 گیری بر اساس طرح پژوهش منتخبنمونه یریگنمونه 2

 همراه با دستکاری متغیر مستقل و ثبت تغییرات متغیر وابسته   هادادهآوری جمع هاآوری دادهجمع 3

 استفاده از انواع روش تحلیل یافته بر اساس طرح پژوهش آزمایشی منتخب  هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادیافتهبندی از تحلیل جمع گیریبحث و نتیجه 5

آزمایشی و طرح آزمایشی « کامل یا نیمه یا شبه»شود، انتخاب نوع روش طور که در فرایند اجرا مشاهده میهمان     

 متناسب بسیار مهم است.  

 

 کاملروش پژوهش آزمایشی . 81-9

در د. شونبندی میدسته کنترلو یشی آزماصورت تصادفی به دو گروه ها بهآزمودنیی یا کامل، حقیقدر روش آزمایش 

هایی مانند: طرح توان به نمونهشود. درباره این طرح میمی کاریدستمتغیر مستقل  ،تجربیآزمایشی یا گروه 

 گروهی چهاریا آزمون نهایی با گروه تجربی و طرح  آزمونپسگروه کنترل، طرح استفاده از  آزمونپس -آزمونپیش

 شرکت آزمونپیشگروه کنترل، هر دو گروه تجربی و کنترل در  آزمونپس -آزمونپیشر طرح سالومون اشاره کرد. د

شود. گیرد و گروه کنترل از تأثیر آن دور نگاه داشته میقرار می کاریدستکنند. اما تنها در گروه تجربی متغیر مورد می

های آید و هرگونه اختالف بین گروهعمل می به آزمونپساز هر دو گروه تجربی و کنترل  کاریدستدر پایان دوره 

 شود.  نسبت داده می شدهاعمال کاریدستتجربی و کنترل به 

ر ب توای یک فیلم آموزش ریاضیآموزان با انتخاب تصادفی، تأثیر محبرای نمونه با استفاده از دو گروه از دانش     

دو گروه  ریاضی مسئلهمهارت حل ین منظور ابتدا میزان گیرد. برای امورد آزمون قرار میریاضی  مسئلهمهارت حل 

. سپس بار بیندبیند و گروه دیگر نمیرا می ریاضیشود. سپس یک گروه فیلم آموزش گیری میاندازه آزمونپیش عنوانبه

ود. شسه میگیری دو گروه با هم مقایشود و نتایج اندازهگیری میدو گروه اندازه ریاضی مسئلهمهارت حل دیگر میزان 

ین ها نیز اآزمون، از گروه دیگر باالتر باشد و در مقایسه با پیشواردشدهاگر گروهی که متغیر فیلم آموزشی بر آن 

 باالیی به اثر فیلم آموزشی اشاره کرد.  نسبتاًتوان با اطمینان باشد، پس می دارمعنیتغییرات 

 اجرا کرد.  3-11مختلفی به شرح جدول  هایرحطتوان در پژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی را می     
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 اجرای پژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی های . انواع طرح9-81 جدول

 مدل طرح انواع ردیف

 R          T1      X       T2 کنترلآزمون با گروه پس-آزمونپیش 1

………………………. 

R          T2                 T2 
 R           E        X       T1 کنترل با گروه آزمونپس 2

………………………. 

R           C         -        T2 

 سالمون گروهی چهار 3

 

 

R           T1       X       T2 

……………………….. 

R           T3         -       T4 

……………………….. 

R            -          X       T5 

………………………… 

R            -           -        T6 

وانند دو تعامل هستند که می عنوانبهمستلزم تحلیل دو یا چند متغیر مستقل  های فاکتوریلطرح 4

 یا چند سطح داشته باشند

 1منظور ازR ها است. ها یا گروهی از نمونهانتخاب تصادفی نمونه 

 2منظور ازT  که بعد از هر  هاییشماره. شودمیانجام  هانمونهاست که روی  گیریاندازهآزمون، مشاهده یاT 

 .شودمییا مشاهده استفاده  3Oاز   T  جایبهاست. گاهی  گیریاندازهترتیب انجام آزمون یا  دهندهنشان آیدمی

  منظور ازX  شود. ها وارد یا اعمال میمتغیر مستقل یا مداخله آزمایشی است که بر نمونه کاریدست 

 

 آزمایشینیمه  ش. روش پژوه81-4

اب شوند اما این انتخکنترل و تجربی تقسیم می گروه دوها به آزمودنیآزمایشی یا نیمه تجربی نیمه  روش پژوهشدر 

لیل داست؛ اما زمانی که بهتر روش از پژوهش آزمایشی کامل ضعیفگیرد. این مانند روش قبل، تصادفی صورت نمی

 ینا شود. درعنوان گزینه اصلح مطرح میامکان انتخاب تصادفی وجود ندارد، به کنندگانشرکتها یا محدودیت آزمودنی

پژوهش فراهم نیست تنها  شرایطهمه  چون اما استپژوهش آزمایشی کامل  به شدن نزدیک هدفپژوهش  روش نوع

 هاآن دفه که یهایپژوهش بیشترشود. انتخاب تصادفی یا دو گروه آزمایش و کنترل رعایت می هایفرضپیشیکی از 

 در ،تاس مقدور متغیرها از تعدادی کنترل تنها اجرا حین در و است حقیقی شرایط و واقعی زندگی در علّی عوامل یافتن

 . گیرندمی این دسته قرار

 اجرا کرد.  4-11مختلفی به شرح جدول  هایطرحتوان در پژوهش نیمه آزمایشی را می     
 

 

 

                                                           
1.Random 

2.Test 

3.Observation 
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 جرای پژوهش نیمه آزمایشی اهای انواع طرح. 4-81 جدول

 مدل طرح انواع ردیف

 T1       X       T2                نابرابر کنترلگروه  1

………………………… 

               T1                  T2 

 -         R              T1      X مجزا هاینمونهپس آزمون با -پیش آزمون 2

………………………… 

R               -         X         T2 

 E                          X         T1 با دو گروه آزمونپس 3

…………………………… 

C                                      T2 

 

 آزمایشیپیش . روش پژوهش 81-0

 هایطرح در اام. است در مطالعه ناخواسته متغیرهای از شدید نظارت و کنترل بر کار اساسزمایشی روش پژوهش آ رد

 ناچیز سیارب باشد، داشته وجود اگر یا. ندارد وجود عوامل این بازبینی و کنترل اصوالًآزمایشی  پیش یا مقدماتی آزمایشی

 ود این. هستند درونی روایی تهدیدکننده عوامل دفع جهت الزم اساسی عنصر دو فاقدآزمایشی  پیش هایطرح. است

ها در آن آزمودنی . است« تصادفی آرایش روش از استفاده عدم» و «مناسب ترلکن گروه حضور عدم» شامل عنصر

 شوند.  بندی نمیمختلف دسته هایگروهشوند یا به تصادفی انتخاب نمی صورتبه

 اجرا کرد. 5-11های مختلفی به شرح جدول توان در طرحپژوهش پیش آزمایشی را می     
 وهش پیش آزمایشیاجرای پژهای انواع طرح. 0-81 جدول

 مدل طرح انواع ردیف

 X      T2                              آزمونپس 1

 T1        X         T2                آزمون یک گروهیپس-آزمونپیش 2

زمانی یک گروه با یک یا چند  هایسری 3

 گیری مکرر()اندازه متغیر مستقل

T1   T2   T3   T4  X  T5   T6   T7   T8 

 T1   T2   T3          X   T4   T5   T6 زمانی دو یا چند گروهی  هایسری 4

……………………………… 

T1   T2   T3            -   T4    T5   T6 

 

 با نمونهآزمایشی های تشریح طرح. 81-1

پردازد. ب سازمانرکنان یک مهارت ارتباطی کا کاراییهای ارتباطی بر پژوهشگری قصد دارد به بررسی اثر آموزش مهارت

. حاال )X 1(ارتباطی پاسخ دهند هایمهارتتا به پرسشنامه سنجش  خواهیدمی پژوهشطبق طرح، شما از افراد نمونه 

که  خواهیدمیبرگزار کرده و از افراد نمونه  ربطذیارتباطی را توسط مدرس  هایمهارتآموزش  روزهیککارگاه 

ارتباطی بر روی کارکنان،  هایمهارت. اثر کارگاه آموزشی )X 2(گاه، به پرسشنامه پاسخ دهندو بعد از برگزاری کار دوباره

 . برای نمونه: )X -2 X 1(آیدمی دست بهاز روی اختالف میانگین نمره بعد از کارگاه و قبل از کارگاه 
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  5/45برابر  ارتباطی کارکنان، قبل از برگزاری کارگاه آموزشی هایمهارتمیانگین نمره 

  61برابر ارتباطی کارکنان، بعد از برگزاری کارگاه آموزشی  هایمهارتمیانگین نمره 

  توان با کم کردن دو عدد حساب کرد: را میارتباطی بر روی کارکنان  هایمهارتاثر کارگاه آموزش   

45/5 =5/15-61 

ه ب صرفاًهای ارتباطی، ید که بهبود مهارتاین احتمال وجود دارد که شما متوجه مواردی شوید که در آن احساس کن     

 وانتقالقلندلیل برگزاری کارگاه آموزشی نیست. این احتمال وجود دارد که بهبود در اثر آشنایی با پرسشنامه باشد یا با 

تغیر مهای رفع این مشکل و شناسایی هرگونه تغییر کرده باشند. یکی از راه هاپاسخبه یکدیگر،  هاپاسختبعات احتمالی 

 است.  گروه کنترلاثرگذار غیر از متغیر اصلی: استفاده از 

با هم استفاده  هاآن، از دو گروه با انتخاب تصادفی و مقایسه گرمداخلهدر طرح جدید و برای کنترل متغیرهای      

باطی برگزار ارت هایمهارتکارگاه آموزشی  هاآنبرای ) گیردمیشود. یک گروه در معرض متغیر مستقل قرار می

. لذا در این شرایط اثر سایر متغیرهای گیردنمیشود( و گروه دیگر )گروه کنترل( در معرض متغیر مستقل قرار می

رح شوند. در این طبه یکدیگر، حذف می هاپاسختبعات احتمالی  وانتقالنقلمانند آشنایی با پرسشنامه یا  گرمداخله

ی ارتباطی کارکنان( در هر گروه، قبل از برگزاری کارگاه آموزشی)متغیر مستقل( ها)مهارت متغیر وابسته گیریاندازه

شود و برای گروه دیگر برگزار (. در مرحله بعد، برای یک گروه کارگاه آموزشی برگزار میآزمونپیشگیرد)صورت می

ها دو گروه سنجش و داده های ارتباطی کارکنان در هرشود. در مرحله سوم، دوباره از طریق پرسشنامه، مهارتنمی

ود گر، اثر کارگاه آموزشی بر بهبتوان با اطمینان بیشتر و کنترل متغیرهای مداخله(. حاال میآزمونپس) شودمی آوریجمع

 ،نامیممی گروه آزمایش یا آزمون عنوانبههای ارتباطی کارکنان را تشخیص داد. در این طرح، گروه اول را اغلب مهارت

ین آن از اختالف میانگ درنتیجهگیریم و می آزمونپسوارد کرده و بعد  آزمونپیشر مستقل را در آن و بعد از متغی چراکه

 دآیمی دست به گرمداخلهارتباطی، بدون توجه به متغیرهای  هایمهارت، اثر کارگاه آموزشی آزمونپسو  آزمونپیش

)2 X -1 X( . 

شود و بدون با گروه گواه یا آزمایش برگزار می زمانهم، آزمونپیشکه در آن  گروه کنترل است عنوانبهگروه دوم      

دهیم. اختالف میانگین را هم انجام می آزمونپس زمانهم)متغیر مستقل(،  های ارتباطیبرگزاری کارگاه آموزش مهارت

. )X -3 X 4(کندرا مشخص می پژوهش، سهم متغیرهای مداخله کننده، غیر از متغیر مستقل در آزمونپیشو  آزمونپس

ای ارتباطی هآموزشی را در بهبود مهارت کارگاه اثرتوانیم با دقت بیشتری نسبت به طرح قبل، بنابراین با این طرح ما می

 کند. برای نمونه: تعیین می

 های ارتباطی کارکنان، قبل از برگزاری کارگاه آموزشی=گروه آزمون= میانگین نمره مهارت5/45  

 های ارتباطی کارکنان، بعد از برگزاری کارگاه آموزشی =گروه آزمون= میانگین نمره مهارت61

 های ارتباطی کارکنان)بار اول(= گروه کنترل = میانگین نمره مهارت42

 های ارتباطی کارکنان)باردوم( = گروه کنترل= میانگین نمره مهارت49
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 های ارتباطی بر روی کارکنانموزش مهارت= اثر واقعی کارگاه آ 5/8(= 5/45-61) -(42-49)

 . (1396)قاسمی و همکاران،  کنید آزمون دارمعنیاختالف  هرگونهتوانید، نتایج دو گروه را برای سپس شما می     

 

 شرایط استفاده از پژوهش آزمایشی. 81-3

 گیرد: های آزمایشی اغلب در موارد زیر در اولویت قرار میپژوهش

 دنبال روابط علی باشد. شگر بهزمانی که پژوه 

  شود. یک عامل که همیشه به آثار مشابه منجر میمشاهده 

 دار بین متغیر مستقل و وابستهمشخص شدن یک رابطه بزرگ و معنی  

 کند. ها را فراهم میها و تشریح انواع علتبینی پدیدهروش پژوهش آزمایشی امکان پیش     

  

 ثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی. معیارهای الزم برای ا81-1

  یا شرایط الزم برای اثبات رابطه علی در جدولپژوهش آزمایشی معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در 

 است.  شدهارائه 11-6
 پژوهش آزمایشی. معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در 1-81 جدول

 حتوضی معیارها ردیف

 با تغییر متغیر مستقل، متغیر وابسته نیز تغییر کند. انسیکووار 1

 متغیر مستقل، قبل از تغییر متغیر وابسته اتفاق افتاده باشد. ترتیب زمانی  2

 تغییرات به دلیل متغیرهای دیگری، غیر از متغیر مستقل نباشد. جعلی نبودن  3

غیر های مربوط به متوه تحلیل کوواریانس استفاده کرد. در این شیوه دادهتوان از شیبرای مهار متغیر ناخواسته می     

ایی گیرد. برای نمونه توانقرار می مورداستفادهدر مرحله قبل از اجرای آزمایش، در تحلیل نتایج  آمدهدستبهناخواسته و 

« آزمونپس»از  آمدهدستبههای م نمرهقرار داد و سرانجا موردسنجش« آزمونپیش»های توان با نمرهپیشین کاربران را می

 (. 1397زاده، گیری و با کنترل متغیرهای ناخواسته در تحلیل نهایی دخالت داد )قربانی و حسنرا اندازه

های پژوهشی با توجه به محورهایی به شرح ها در این رویکرد پژوهشی و استفاده از انواع طرحبررسی تفاوت      

 یرد. گصورت می 6-11جدول 
 های پژوهشی محورهای اصلی در پژوهش آزمایشی و ایجاد انواع طرح. 1-81جدول  

 توضیح  انواع ردیف

 هابا تأکید بر دادن شانس مساوی در انتخاب هر یک از آزمودنی انتساب تصادفی 1

 های تصادفی در دو گروه آزمودنی و گواه تأکید بر همگن کردن انتخاب همتاکردن تصادفی 2

 برای مهار متغیر ناخواسته  تحلیل کوواریانس 3

 انتخاب یک گروه آزمودنی برای اجرای آزمایش و یک گروه برای کنترل   دو گروه کنترل و گواه 4
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 پژوهش آزمایشیمحل اجرای . 81-3

انجام  انی()مید )آزمایشگاه( یا در محیط طبیعی شدهکنترلدر شرایط توانند های آزمایشی میهای پژوهشانواع طرح

با آگاهی از  کنندگانشرکتهای آزمایشگاهی این است که احتمال دارد، های اصلی طرحشوند. یکی از چالش

رد. اطالعات از محیط طبیعی برطرف ک آوریجمعتوان با این مسئله را می بودن رفتار متفاوتی داشته باشند. موردبررسی

 (. 1391)جونز و گراتون،  اهد بودتر خوهرچند در این صورت، کنترل متغیرها سخت

 

 گیری در روش پژوهش آزمایشی. مالحظات نمونه81-81

یری گبسیار مهم است. در این رابطه تصمیم« آزمایش و کنترل»ویژه در زمان استفاده از دو گروه ها بهگیری از گروهنمونه

تواند از انواع می موردبررسیگیری از جامعه ونههای مختلفی قابل انجام است. نمها به شکلگیری از گروهبرای نمونه

گیری برای رسیدن به نتایج معتبر از آزمایش بسیار تصادفی و غیرتصادفی باشد. کاهش خطاهای نمونه هایگیرینمونه

 ا خطایب شدهمعرفی هایگیرینمونهشود تا با توجه به شرایط پژوهشگر، از انواع حیاتی است. بر این اساس تالش می

گیری و تعداد نمونه مکفی در طراحی منتخب برای اجرای انتخاب روش نمونه کمتر و قدرت تعمیم بیشتر استفاده شود.

 روش پژوهش آزمایشی بسیار مهم هستند.

کند اما در پژوهش آزمایشی با توجه تر از قواعد معمول تبعیت میهای مکفی برای تعمیم به جامعه وسیعتعداد نمونه     

ه دلیل شود. در مواردی بکنترل متغیرها اغلب از تعداد نمونه کمتری نسبت به مطالعات پیمایشی استفاده می واریدشبه

حجم نمونه در حداقل معموالً  شود.بسنده میدشواری کار به حداقل نمونه الزم برای استنباط و تعمیم به جامعه 

 است.  نفر 15تحقیقات آزمایشی 
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 همیازدفصل 

   شییپیماروش پژوهش 
 

 ایی با فرایند اجرای پژوهش پیمایشیهدف کلی: آشن

 اهداف یادگیری

  پیمایشی و انواع آن  پژوهشمفهوم آشنایی با 

  گیری در پژوهش پیمایشیآشنایی با مالحظات نمونه 

 در پژوهش پیمایشی آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

  پژوهش پیمایشیدر  هایافتهآشنایی با مالحظات تحلیل 
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 مقدمه

ها در علوم انسانی به روش پژوهش پیمایشی اختصاص دارد. در این روش پژوهش به کمک ابزارهای اغلب پژوهش

صل شود. در این فدهندگان نسبت به موضوعی خاص اقدام میهای پاسخآوری دیدگاهپرسشنامه و مصاحبه نسبت به جمع

 مایشی پرداخته خواهد شد. به جزئیات روش پژوهش پی

 

 پیمایشی. مفهوم پژوهش 88-8

های علوم انسانی پرطرفدارترین روش پژوهش در اغلب رشته عنوانبهمختلف  هایپژوهشروش پژوهش پیمایش در 

در این روش  کهاین باوجود. نیست اطالعات آوریجمع برای خاصی فن معنای به پیمایشیپژوهش است.  شدهمعرفی

 ستفادهاتوان برای آن از فنون دیگری مانند مصاحبه هم می اماها دارد آوری دادهبیشترین کاربرد را برای جمع «مهپرسشنا»

 هایمجموعه یا هاخانواده افراد،»ها از داده آوریجمع برای استاندارد و منظم هایروش از ایمجموعه پیمایش، .کرد

جامعه یا نمونه « گروهی مشخصات یا رفتارها نظرات، باورها، ها،دیدگاه»ها اغلب مربوط به است. این داد «تربزرگ

 انجام داد.  1-11های کمی، کیفی و ترکیبی به شرح جدول داده آوریجمعتوان با روش پیمایش را میاست.  موردبررسی
 ها در پژوهش پیمایشیانواع داده. 8-88 جدول

 توضیح انواع ردیف

 های بسته هاستفاده از پرسشنام کمی 1

 های باز استفاده از پرسشنامه کیفی  2

 رعکسبیا توالی انجام ابتدا پیمایش کیفی و سپس کمی یا  افتهیساختار مهینهای استفاده از پرسشنامه ترکیبی 3

کند. م میرا فراه موردبررسیهای بزرگ یک یا چند متغیر از جامعه یا نمونههایی از دادهپیمایش امکان دستیابی به      

 ه شود کاین اطمینان ایجاد میکمی و توصیفی به استانداردسازی نیاز دارد. در استانداردسازی روش پژوهش این نوع 

آوری فنی، اشاره به عمل جمع ازنظرماند. کلمه پیمایش ها ثابت باقی میآوری دادهمحتوای پیمایش در فرآیند جمع

 صورت کمی دارد. اطالعات به

در زمینه موضوعاتی  موردبررسیجامعه  دربارهها داده آوریجمعدنبال اغلب به پژوهشی یفرایند عنوانبه یشپیما     

 در توانندمی پیمایشی هایپژوهشاست. « امثال آن و دهند؟می انجام کاریچه کنند؟می فکر چهبه  دانند؟می چه»چون 

 زمینه در عهجام یک توصیفدر سطح  نظرسنجی و سنجی ارافک هایپژوهشباشند. « کشف و تبیین توصیف،» سطح سه

-نمی بحث مسئله چرایی  یا پدیده وجودی علتدر خصوص  توصیفی هایپیمایش دریعنی . هستند معین پدیده یک

 هچ کجا، چیزی، چه کسی، چه گونه،چ»انند م هاییپرسشبررسی و توصیف خواهد شد.  مسئله آن چگونگیشود اما 

 ،رفتارها چگونگی توصیف بر عالوه تبیین،سطح  دررایج هستند.  توصیفی هایپیمایش در« امثال آن و ادتعد چه مقدار،

 متقابل و درونی ایرابطهبه  تبییندر این حالت . شودمی پرداخته نیز هایا چرایی آن رفتارهاآن   دالیل و هاعلّت تبیین به

 و چه؟ برای دلیل؟ چه به چرا؟»انند م هاییپرسش تبیینی، هایپیمایش درتأکید دارد.  پژوهش مختلف متغیرهای بین

  اختشن به دستیابیشود که برای اکتشافی هم اشاره می مطالعاتها به رایج هستند. در مواردی در پیمایش« امثال آن
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 ختنسا اهمفر مطالعات، گونهاین هدف. خواهد شد انجام اصلی تحقیق طرح تهیه منظوربه کنجکاوی و موضوع تکمیلی

 .استپژوهش  موضوع  پیرامون پژوهشگر دانش و آگاهی افزایش و مقدمات

 و متعدد اهداف به دستیابی برای آن از توانمی و پذیرندانعطاف اطالعات آوریجمع حیث از سازمانی هایشپیمای     

 و نظرات همچنین و کارکنان هایانگیزه شناخت مشتریان، هایدیدگاه کارکنان، نیازهای ارزشیابی چون، مختلفی

 قدرتمند ابزاری عنوانبه تواندمی پیمایش. همچنین کرد استفاده یدریافت خدمات و کاالها به نسبت مشتریان ترجیحات

 کارکنان زا باال، به رو ارتباطات ایجاد برای هاپیمایش. کند عمل سازمان یک مختلف هایبخش بین ارتباطات بهبود برای

 نگیچگو و سازمانیبرون روابط تحکیم و ارتقاء در توانندمی همچنین و هستند مفید مدیران سمت به پایین سطوح

 و خصمش ابزاری عنوانبه توانندمی هانظرسنجی و هاپیمایش. باشد راهگشا نمشتریا و سازمان بین دوسویه مناسبات

 این ارکنانک به  مؤثر هایپیمایش. شوند استفاده مشتریان و سازمان و کارکنان و مدیران بین ارتباط برقراری برای ایمن

. اردد اهمیت سازمان برای انآن پیشنهادهای و نظرات و هستند گیریتصمیم فرایند از بخشی هاآن که دهندمی را احساس

 اتغییرت آثار ارائه برای سریع کشف سیستم یک تواندمی شود،می انجام مرتب صورتبه که هاییپیمایش از دسته آن

 مدیران اگر. دهد قرار سازمان گیران تصمیم و مدیران اختیار در مشتریان و کارکنان هایدیدگاه و رفتار بر شدهاعمال

 و تگیآشف توانندمی کنند، مقابله کارکنان هایدیدگاه در ایجادشده منفی تغییرات با خوبیبه اوایل همان در بتوانند

 .برسانند حداقل به را شودمی آن بدترشدن یا فعلی بد شرایط تداوم موجب که اختاللی

 

 فرایند اجرای پژوهش پیمایشی . 88-1

 است.  2-11مراحل اجرای پژوهش پیمایشی به شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش پیمایشی1-88جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش لهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 با توجه به انتخاب رویکرد کمی، کیفی یا ترکیبیگیری نمونه گیرینمونه 2

 با توجه به رویکرد کمی، کیفی یا ترکیبی  هاپژوهش هایدادهآوری جمع هاآوری دادهجمع 3

 با توجه به رویکرد کمی، کیفی یا ترکیبی هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 ست. ها اآوری دادهآن در جمع« کمی، کیفی یا ترکیبی»مراحل اجرای روش پیمایش تا حد زیادی وابسته به رویکرد       

 

 ها در پژوهش پیمایشیآوری دادهجمع 88-9

جازی فضای محضوری، تلفنی یا  در شرایط متعدد« نوشتن یا پاسخ شفاهی» صورتبهتواند در پیمایش اطالعات می

نوشتاری به  صورتبهاطالعات گاهی به این صورت است که خود فرد  آوریجمع .(3-11)جدول  شود آوریجمع

 (. هاکمی داده آوریجمع)مصاحبه با  کندها را ثبت میو پاسخ پرسدمیدهد و گاهی محقق سؤاالت را سؤاالت پاسخ می
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 ها در پژوهش پیمایشیآوری دادههای جمعانواع روش. 9-88 جدول

 توضیح اعانو ردیف

 نوشتاری )پرسشنامه کاغذی( یا شفاهی صورتبهبا امکان پاسخ به پرسشنامه  دهندهپاسخحضور فیزیکی  حضوری 1

  کنندهمصاحبهها توسط پرسش سؤاالت پرسشنامه و ثبت پاسخ تلفنی  2

-ار میقر دهندهپاسخدر اختیار  های اجتماعی و امثال آنالکترونیک در اینترنت، شبکه صورتبهها پرسشنامه فضای مجازی 3

 گیرد. 

 کاهشای مفید است زیرا احتمال پاسخگویی را دقیقه 11 از کمتر کوتاه هایمصاحبه در ویژهبهگاهی پیمایش تلفنی      

از  دهدهنپاسخزمانی مؤثر است که ، برای دهندهپاسخدادنی توسط یا شکل خواندنی و پاسخهای کاغذی پیمایشدهد. می

د ممکن باید تا ح هاپرسشنامهح سواد و میزان درک مناسب سؤاالت برخوردار باشد. باید به این نکته توجه داشت که سط

ای مجازی و فض به اینترنتمناسب است که  اینمونهجامعه یا از طریق فضای مجازی برای روشن و واضح باشند. پیمایش 

   باشند.  شتهدسترسی دا

 

 ایمقایسه-علیوهش پژ. پیمایش و روش 88-4

ای یا پس مقایسه–روش علی در شوند. ای یا پس رویدادی با روش پیمایشی انجام میمقایسه-علیهای پژوهشاغلب 

شود و نمی کاریدستدنبال علت بروز یک پدیده در گذشته است. در این روش متغیری بهرویدادی، پژوهشگر 

ر مستقل توسط متغی درواقعشناسایی کند. ، تغییر کرده قبالًمتغیری را که با بررسی اتفاقات، اثر دارد تا سعی پژوهشگر 

 پژوهش دیگرعبارتبهشود. شود و اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در این شرایط بررسی مینمی کاریدستپژوهشگر 

 نظورمنمونه به برای. ی کندرا شناسای احتمالی علت معلول، از که دارد آن بر سعی و بوده نگرگذشته ایمقایسه – علی

 ای،مقایسه – علی پژوهش کرد. به استفاده روش این از توانمی باشگاه یک فوتبال تیم شکست احتمالی علل شناسایی

در . دگیرمی قرار موردبررسی وقوع از پس( وابسته و مستقل متغیر) معلول و علت زیرا اند،گفته نیز رویدادی-پس

 جنسیت ندباشد مان کاریدستیا خارج از توان محقق برای  کاریدست ر مستقل صفتی غیرقابلکه علت یا متغی شرایطی

 ، استفاده از این روش مفید است. موردبررسیهای گروهاجتماعی  قهبیا ط

 

 «نظرسنجی و افکار سنجی»پیمایش و روش پژوهش . 88-0

 معرفی« سنجی افکار و نظرسنجی»های ا اسامی روشب عمومی افکار شناختبرای  سازمانی هایپیمایشدر مواردی      

 قرار موردتوجهو نوع نگرش مخاطبان و مشتریان،  کارکنان روحیه سنجش جهت ابزاری عنوانبهها شوند. این روشمی

 یتکیف بردن باال مشتریان، خاطر رضایت جلب و مداری مشتری بر هاسازمان کیدأت دلیل به کنونی شرایط دردارد. 

 خدمات ارائهبرای  مناسب هاییراه کسب همچنین و کاالها و خدمات توزیع تولید، هایروش سازیبهینه و تمحصوال

 همه. اندشده برخوردار بیشتری محبوبیت و اقبال از سازمانی هایپیمایشامثال آن  و کنندگانمصرف به فروش از پس

 اندنشناس در سعی آنان به اطالعات ارائه ضمن و کنندمی ربرقرا ارتباط خود مخاطبان با مختلف هایشیوه به هاسازمان
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 بخش در ویژهبه پژوهشی هایفعالیت گونهاین انجام. دارند خود خدمات و کاالها تبلیغ همچنین و سازمان معرفی و

 ندیفرای در پژوهش انجام با  چراکه است شده نهاده سازمان هر عمومی روابط عهده به غالباً عمومی افکار شناخت

 را مانیساز ارتباطات اثربخشی و موفقیت میزان وهم شناخت را مشتریان عالیق و نیازها  توانمی هم  متقابل و دوطرفه

 . کرد گیریاندازه بیرونی و داخلی هایبخش در

 

 همبستگیپیمایش و روش پژوهش . 88-1

ا رویکرد های توصیفی بپژوهشکنند. استفاده می یهمبستگی از روش پیمایش برای پژوهشهای توصیفی اغلب پژوهش

 ایوابستهغیر یک متغیر مستقل، متتغییر با چطور دهد که نشان میفقط که شود شروع میاز رابطه همبستگی ساده همبستگی 

ی یک بر مبنای رابطه پیشرفته از رودر آن که شود محاسبه میرگرسیون تر یابد. در مرحله پیشرفتهمی کاهشافزایش یا 

توان روابط های تحلیل مسیر بر مبنای رابطه میکرد. در باالترین سطح و از روش بینیپیشتوان متغیر دیگری را یر میمتغ

مبستگی از نوع ه پژوهش گونهاینرا جستجو کرد.  رابطه علی( نه متغیرهاست، بین همبستگی یا رابطه وجود منظور)علی 

 شوند. شناخته می

 

 در گزارش پژوهش پیمایشی معرفی روش . مالحظات88-3

 برای شودمیتوان با عنوان روش پیمایشی پوشش داد اما توصیه متعددی را می هایروششود طور که مالحظه میهمان

باال رفتن دقت خواننده گزارش پژوهش و امکان اجرای پژوهش بر اساس معرفی روش آن، هر روش را با رویکرد 

ود به روش شای استفاده میمقایسه-ا وقتی از پیمایش با تأکید بر پژوهش علیآن معرفی کرد به این معن ترتخصصی

ه به طور وقتی با توجشود به همان نام و همینای، یا وقتی بر نظرسنجی و افکار سنجی تأکید میمقایسه-پژوهش علی

ا چند رویکرد شود وقتی بیشود به روش همبستگی اشاره شود. توصیه مها تأکید میتأکید بر همبستگی و بررسی رابطه

 شود، به روش پیمایشیپژوهشی انجام می یادشدهتر از موارد ای گستردهها با دامنهیا حتی مقایسه میانگین مورداشاره

 اشاره شود. 

 تنهادر آن است که در مطالعه موردی « موردیمطالعه »ترین تفاوت روش پژوهش پیمایشی با روش پژوهش مهم     

 ندارد، وجود دیگری مورد چون و شودمی آوریجمع «مورد یک» همان برای هاداده تمام و دارد وجود لیلتح واحد یک

 . گرفت بهره تواننمی مقایسه از مورد، آن هایگرایش و رفتار فهم برای

 

 های پیمایشتهیه پرسش. 88-1

ی اهمیت موردنظر،های آوری دادهرای جمعها بپرسش کیفیتهای کلیدی است. از گام هاپرسش تهیه پیمایش فراینددر 

باز، بسته، نیمه » چوندر الگوهای مختلفی  پیمایش هایپرسش. دارد پیمایش فرایند هایبخش سایر ازفراتر 

 مشخص ایمجموعه از که خواهندمی پاسخگویان از بسته هایپرسشبا ها پژوهششود که بیشتر تهیه می« ساختاریافته
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انواع  اب و  خیر – بلی انتخابی، چند»های تواند به شکلمی بسته هایپرسش انواع. ندنک انتخاب ار یکی ها،پاسخ از

 خواهدمی که هرچقدر و خود زبان به که خواهندمی دهندهپاسخ از باز هایپرسش درباشد. « عددی بندیدرجه مقیاس

 هستند. « تشریح و توضیح ه،مقال کوتاه، هایپاسخ پُرکردنی،» هاپرسش این انواع. بدهد پاسخ

 و سرعتبه دهندگانپاسخ. هستند جذاب و مطلوب بسیار سازمانی هایپیمایش در بسته هایپرسش از استفاده     

 به طمربو هایپاسخ دامنه طرفی از و کنند جوییصرفه زمان در و دهند پاسخ بسته هایپرسش به توانندمی راحتیبه

 این پاسخگویان به بسته هایپرسش. دهندمی قرار همه اختیار در را واحدی الگوی و دهکر محدود را پیمایش اهداف

 . دهند پاسخ هاآن به و کنند تفسیر را هاپرسش خوبیبه تا دهدمی را امکان

 

 گیری در پژوهش پیمایشی. مالحظات نمونه88-3

 متوجه است ممکنپیمایش  موضوع. ودشمی انجام آماری جامعه یک در پدیده یک شناخت هدف باپیمایش اغلب 

 أثیرگذارت عوامل و واکنش و کنش ،صفات متغیرها، بین روابط اینکه یا باشد آن متغیرهای و کارکردها ،هاویژگی، صفات

 جغرافیایی مقیاس یک در کهاست  افرادی کلیهشامل  آماری جامعه. در پیمایش دهد قرار موردمطالعه را جامعه در

 عهجام یک از تردقیق را آن توانمی باشد ترکوچک آماری جامعه هرچه. باشند مشترک صفت چند ای یک دارای مشخص

 از است ناچار امکانات محدودیت به توجه باپژوهشگر  باشد؛ بزرگ آماری جامعه چنانچهکرد.  مطالعه تربزرگ آماری

 ار جامعه صفات و هاویژگی محدود، جمع این مطالعه با و برگزیند نمونه عنوانبه را مشخصی تعداد جامعه افراد بین

 .کند محاسبه را آن آماری هایاندازه و هاشاخص کرده، مطالعه

ش را کار پیمای ،پژوهشگیری احتمالی و غیراحتمالی بسته به شرایط و هدف پژوهشگر با استفاده از انواع نمونه     

 جدول، کشیقرعه» روش سهورت احتمالی یا تصادفی از یکی از صبه جامعه از نمونه افراد انتخاب برایدهد. انجام می

 شود. استفاده می« منظم وشیا ر تصادفی اعداد

 4-11به شرح جدول روش اصلی چهار از مورد پیمایش یا کفایت نمونه  نمونه حجم برآورد هایروشبرای      

 شود. استفاده می
 های برآورد حجم نمونه وش. انواع ر4-88 جدول

 توضیح انواع یفرد

 انتخاب تمام جامعه تمام شمار یا سرشماری 1

 مانند جدول مورگان  جداول ویژه تعیین اندازه مناسب نمونه جداول ویژه 2

 مطالعات ازالگوبرداری  3

 مشابه

 شدهکنترل گیرینمونهخطای ویژه مطالعات با به

 ندازه نمونه مناسب انواع فرمول برای تعیین ااستفاده از  مخصوص هایفرمول 4

، جامعه صفات یا صفت پراکندگی یا جامعه تجانس میزان، جامعه اندازه و حجمبر اساس  تخمین پژوهشگر  5

 زمان و مقدورات امکانات،



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

216 

 و اندرو) کنیدمیرا مالحظه تعیین حجم نمونه در سطوح اطمینان مختلف یک نمونه از جداول  5-11در جدول      

 .(2111 همکاران،
 . حجم نمونه برای سه سطح دقت0-88 جدول

 حجم نمونه با سطوح دقت اندازه جامعه

0% 3% 81% 

111 81 67 51 

125 96 78 56 

151 111 86 61 

175 122 94 64 

211 134 111 67 

225 144 117 71 

251 154 112 72 

275 163 117 74 

311 172 121 76 

325 181 125 77 

351 187 129 78 

375 194 132 81 

411 211 135 81 

425 217 138 82 

451 212 141 82 

511 145 145 83 

1111 286 169 91 

5111 371 196 98 

11111 385 211 99 

 هاآنمند است که در های ساده و نظامگیریبیشتر در نمونه هاآندر استفاده از جداول باید دقت شود که کاربرد      

از یگر دحجم نمونه باید افزایش یابد. یکی  تناسببهوزیع بهنجار وجود داشته باشد. در سایر موارد همگنی حداقل و ت

جداول معروف در این حوزه جدول مورگان است که تعداد نمونه مکفی برای تعمیم به جامعه را بر اساس تعداد جامعه 

در  تغییرپذیریحداکثر  دهندهنشان 15/1 تغییرپذیرینسبت . کندمعرفی می 6-11به شرح جدول  15/1و در سطح 

ود. برای شبرای تعیین حجم نمونه استفاده می ایکارانهمحافظه صورتبهجامعه است. بنابراین از این میزان تغییرپذیری 

درصد و  95درصد با سطح اطمینان  5تایی داشته باشد، با در نظر گرفتن سطح دقت  311نمونه اگر یک محقق جامعه 

 مورد باشد. 169، اندازه نمونه مطلوب برای مطالعه باید حداقل تغییرپذیریجه در 15/1
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 . جدول مورگان برای  برآورد اندازه مناسب نمونه از جامعه1-88جدول 

 نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه

81 81 811 11 111 811 111 111 1111 991 

80 84 881 11 131 810 101 110 9111 948 

11 83 811 31 911 813 311 113 9011 941 

10 14 891 33 911 830 301 134 4111 908 

91 11 841 819 941 818 8111 131 4011 904 

90 91 801 811 911 811 8811 110 0111 903 

41 91 811 889 911 838 8111 138 1111 918 

40 41 831 881 411 831 8911 133 3111 914 

01 44 811 819 411 118 8411 911 1111 913 

00 41 831 813 441 110 8011 911 3111 911 

11 01 111 891 411 181 8111 981 81111 931 

10 01 181 891 411 184 8311 989 80111 930 

31 03 111 841 011 183 8111 983 11111 933 

30 19 191 844 001 111 8311 911 91111 933 

11 11 141 841 111 194 1111 911 41111 911 

10 31 101 801 101 141 1111 913 01111 918 

31 39 111 800 311 141 1411 998 30111 911 

30 31 131 803 301 104 1111 990 811111 914 

-می شناخته ردنیازمو نمونه  حداقل و حدنصاب به درواقع شودمی محاسبه نمونه حجم عنوانبه که مواردی تعداد    

باید نمونه را تا حدی افرایش داد که حداقل به سطح دقت پنج درصد یا  بدهد، اجازه تحقیق امکانات اگر بنابراین شود؛

های پیمایشی کمی در حداقل حجم نمونه برای انواع پژوهشدرصد برای تعمیم نتایج به جامعه برسد.  95سطح اطمینان 

 است.  شدهارائه 7-11جدول 
 های برآورد حجم نمونه وشر انواعحداقل حجم نمونه برای . 3-88 دولج

 

 تعداد انواع ردیف

 نفر 31 ای مقایسه-علی 1

 نفر 31 همبستگی  2

 نفر 111 و افکار سنجی نظرسنجی 3

 نفر برای هر متغیر مستقل   11 اضافهبهنفر  51 رگرسیون خطی چندگانه 4

 نفر برای هر طبقه  51ا ت 21بین  ایگیری طبقهدر نمونه 5
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 معادله ساختاری  سازیمدل. مالحظات اجرای پژوهش پیمایشی با رویکرد 88-81

د باشد. بای قرارگرفته موردمطالعهها باید برای اجرای این نوع پژوهش حداقل به دو سازه نیاز است که همبستگی آن

مبناهای استفاده از این رویکرد شرایطی است که از  آوری شود. یکی ازجمع موردبررسیهای هایی درباره سازهداده

 سنجشقابلبرای این منظور ابعاد   ها وجود ندارد.شود که امکان سنجش مستقیم آناستفاده می «متغیرهای مکنون»

برخی  زا «تمایل به رابطه»مکنون متغیر گیری منظور سنجش و اندازهبهشود. برای نمونه گیری میها اندازهمستقیم سازه

ابط در بررسی روشود. استفاده می« فراوانی رابطه و مدت تماس»مانند  «متغیرهای آشکار»یا  گیریاندازهقابلهای شاخص

کالسیک های وقتی متغیر مکنونی وجود دارد دیگر امکان استفاده از روش 1-11در الگوهای مفهومی مانند شکل 

 د. وتحلیل آماری مانند رگرسیون وجود ندارتجزیه

       

 
 متغیر مکنون  باوجود. نمونه الگوی مفهومی 1-11شکل 

یک روش آماری استفاده کرد که در آن  عنوانبه (SEM)معادله ساختاری  سازیمدلدر این شرایط بهتر است از      

ای افزارهمروش و به کمک نراقتصادسنجی وجود دارد. در این  سازیمدلترکیبی از تحلیل عاملی )از منظر تأییدی( و 

-صورت می پیوستههمبهای برآورد تعدادی از متغیرهای مکنون و آشکار با معادله زمانهم صورتبهآماری مانند لیزرل 

 یرمستقیمغهای مستقیم، اثرگذاری زمانهماگر متغیرهای مستقل و وابسته در مدل وجود داشته باشد،  ترتیباینبهگیرد. 

منظور تمامی متغیرها به زمانهممعادله ساختاری، مدل آماری از طریق تحلیل  سازیمدلشود. در ه میو کلی محاسب

 سازیمدل»یکی از معرفی مراحل (. 1393)ویرا،  شودها آزمون مییا تناسب بین مدل با داده« برازش نیکویی»تعیین 

 . ستا شدهمعرفی 8-11جدول در کاربردی با رویکرد « معادله ساختاری
 معادله ساختاری سازیمدل. مراحل اجرای 1-88جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 رسم چهارچوب مفهومی یا مدل نظری با نمایش روابط بین متغیرها  توسعه مدل 1

 هاگیری بر اساس فرضیههای اندازهو شاخص رسم گرافیکی ارتباطات منسجم میان متغیر ترسیم نمودار 2

 کنند؟ را تأیید می شدهانجامسازی ها مفهومتشخیص اینکه آیا داده گیریارزیابی مدل اندازه 3

 آزمون مدل نهایی و تأیید آن یا ارائه مدل جایگزین ارزیابی مدل ساختاری 4

 چهارچوب رسمبهباید بر اساس مطالعات عمیق پیشینه و مبانی نظری  مدلانجام نخستین گام و توسعه برای      

مشخص باشد. این روابط مبتنی  مشاهدهقابل هایشاخص ونظری پرداخت که در آن روابط بین متغیرها  مفهومی یا مدل

های حاصل از مطالعات و برگرفته از شواهد تجربی خواهند بود. مرحله نخست این مطالعه بسیار مهم و بر فرضیه

رحله سازی صحیح این مزیادی به مفهوم بعدی تا حد هایوتحلیلتجزیهسرنوشت بقیه پژوهش است زیرا  کنندهتعیین

 اهمیت رابطه

 طول مدت رابطه

 تعدد راه ارتباطی

های رابطههزینه  

 تمایل به رابطه

 فراوانی رابطه

 مدت تماس
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م نمودار در مرحله دوم ترسی. مالحظه کرد( 1-11توان در شکل )نمونه مدل مفهومی در این مرحله را می متکی است

و بر  2-11است. برای نمونه و بر اساس مدل مفهومی شکل  مورداستفادهافزارهای توسط نرم سازیمدلفرایند مهمی در 

 (. 1393ترسیم کرد )ویرا،  2-11ی به شکل توان نموداردر این پژوهش می شدهتعیینی هااساس فرضیه

 
 هابرگرفته از یک مدل مفهومی و فرضیه شدهترسیم. یک نمونه نمودار 1-3شکل 

 وجود دارد.  9-11دهنده یک فرضیه به شرح جدول در طول فلش نشان 2-11در نمودار      
 مورداشارهی نمونه مدل مفهومی برای ترسیم نمودار گرافیکی ها. انواع فرضیه3-88 جدول

 فرضیه شماره فرضیه  ردیف

1 H1 .تعهد بر کیفیت رابطه اثر دارد 

2 H2 .تعهد بر اهداف دوجانبه اثر دارد 

3 H3  بر کیفیت رابطه اثر دارد.  دوجانبهاهداف 

4 … … 

، زا )تعهدو منافع اصلی رابطه( و سه متغیر درون مداری مشتریات، زا )ارتباطدارای سه متغیر برون شدهارائهمدل      

د و متغیر گذارنعنوان متغیر مستقل بر دیگر متغیرها اثر میزا، بهاهداف دوجانبه و کیفیت رابطه( است. متغیرهای برون

ضمن اثرپذیری از برخی  کنند وعنوان متغیر وابسته و متغیر مستقل عمل میبه زمانهمطور بهزا در مواردی درون

توان به متغیر مکنون تعهد و می مورداشارهبر متغیرهای دیگر اثر خواهند داشت. برای نمونه در مثال  زمانهممتغیرها، 

از « طهکیفیت راب»در این مثال متغیر دارند.  زمانهمطور اهداف دوجانبه اشاره کرد که نقش متغیر مستقل و وابسته را به
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-هب« مداریارتباطات، تعهد و مشتری»است زیرا در ارتباط با متغیرهای مکنون « سازه مرکزی»و « و مکنون زادرون»نوع 

و برای  «دترمینان غیرمستقیم»عنوان به« منافع اصلی رابطه»و برای متغیر « های مستقیم و غیرمستقیم1دترمینان»عنوان 

 «تعهد و اهداف دوجانبه»کند. در این مدل متغیرهای مکنون ل میعم« عنوان دترمینان مستقیمبه« اهداف دوجانبه»متغیر 

اطات، ارتب»های اولیه یعنی متغیرهای کنند. واسطهاز سوی دیگر متغیرها عمل می شدهاعمال« کننده اثراتتعدیل»عنوان به

داری، منافع ممشتری»غیرهای های بعدی تأثیر متبر کیفیت رابطه اثر دارند اما واسطه« مشتری مداری و منافع اصلی رابطه

 (.1393کنند )ویرا، بر کیفیت رابطه تعدیل میرا « اصلی رابطه و تعهد

قرار داد. پس  موردتوجهها را مانند نرمال بودن دادهگیری باید مالحظاتی پیش از ورود به مرحله ارزیابی مدل اندازه     

هدف اصلی ارزیابی این است که شود. آزمون نهایی می انجامی گیری، ساختار مدل برااز ارزیابی و تحلیل مدل اندازه

ارزیابی عالئم »این امر باید به مواردی به چون کند. برای را تأیید می شدهانجامسازی ها، مفهوممشخص شود آیا داده

 ختار مدل پیشنهادیبرای نمونه در مثال قبل، ساتوجه داشت. « های مفروضدار بودن رابطهمعنی»و « پارامترهای مربوطه

 شود. نهایی می 3-11کیفیت رابطه به شکل 

 
 در رسم گرافیکی مدل پس از ارزیابی مدل  تغییرات. نمونه 9-88شکل 

-شود و یا این مدل تأیید خواهد شد یا نرممرحله چهارم و گام نهایی مدل ساختاری پیشنهادی ارزیابی میدر      

   یشنهاد خواهند داد. افزارهای آماری مدل جایگزینی را پ

                                                           
 استفاده هااتریسم معکوس تعیین برای بیشتر دترمینان. دهدمی نسبت عدد یک به را مربعی ماتریس هر که شودمی گفته تابعی به خطی جبر در دترمینان،. 1

 یک ژهوی مقادیر توانمی دترمینان طریق از روازاین. است پذیرمعکوس ماتریس آن آنگاه باشد، صفر مخالف ماتریسی دترمینان اگر کهطوریبه شود،می

 .کرد تعیین را خطی شتنگا یک بهتر عبارت به یا ماتریس
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 همددوازفصل 

  روش پژوهش گراندد تئوری یا داده بنیاد 
 

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری 

 اهداف یادگیری

 آشنایی با مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری و انواع آن 

 گیری در گراندد تئوریآشنایی با مالحظات نمونه 

 ها در گراندد تئوری آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در گراندد تئوریآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

که امروز توجه زیادی را از سوی  ها با ابزارهای مختلفی استآوری دادهجمعیک روش کیفی و مبتنی بر  تئوری گراندد

 قرار موردبحثیند اجرا پژوهش به روش گراندد تئوری سوی خود جلب کرده است. در این فصل فراپژوهشگران به

 گیرد. می

 

  8. مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری18-8

 داده ظریهن مبنایی، نظریه ای،زمینه نظریه بنیادی، نظریه»چون  مختلفی هایشکل به تئوری گراندد واژه فارسی منابع در

-بهت. اس شدهترجمه« داده از برخاسته نظریه و نظریه رویش نیادی،ب سازیمفهوم نظریه بنیاد، داده پردازینظریه محور،

 ستفادها« تئوری گراندد»عنوان  ازکتاب  این در ابهام هرگونه از جلوگیری برایو  میان مترجمانجامع توافقی دلیل فقدان 

 شود. می

 «زارهنظریه و گ» ینتدو لکه متکی برب اتکا نداردهای موجود نظریهبر  هاپژوهشدیگر برخالف روش گراندد تئوری       

 که هر نظریه و گزارهبر آن تأکید دارد  Groundedواژه (. 1394 عباسپور، و شرفی) است با ذهنی بازو توسط پژوهشگر 

اهبردی رگراندد تئوری  نهاده شده است. درواقع یانبن «یواقع یهاای مستند از دادهزمینه»، بر اساس روش ینابا  شدهینتدو

و  دانش محدودبا » یا« مدهو ع پژوهش جامع بدون» موضوعات یاموضوع موردمطالعه و موضوع  یرامونشناخت پ یراب

 مراودات، روزمره، زندگی تجارب» از استقرایی روش به «نظریه» روش اینبا  .(1386فرد و امامی، )دانایی است« اندک

 آوریجمع برای ارزشمند منبعی تواندمی روشاین   .(2111 ،2مایان)شود می استخراج «مشاهدات و ادبیات مستندات،

 کیفی روش این(. 1991 ،3کوربین و استراوس) باشد کمی مرحله در پژوهش دهیجهت و کیفی مرحله در عمیق اطالعاتی

 بزرگ یویرتص وسیع، دهندهپوشش یا واید عدسی با ابتدا. است متعدد هایعدسیبا  دوربینیوسیله هب برداریعکس مانند

 میچش» روش این در. شودمی ثبت تردقیق و ترنزدیک هاییصحنه ،عدسی مداوم تعویض با سپس و میدان از کلی و

 . است نیاز «منضبط دستی» و «کارآزموده گوشی» ،«باز ذهنی» ،«تیزبین

، توسط اتتغییر نخستینو است  شدهانجامروش پژوهش از زمان ظهور گراندد تئوری تاکنون تغییرات بسیاری در این      

 «لیزرس و گواسترا» دونفره، تیم پژوهشدر نحوه انجام این روش  نظراختالفبه دلیل . خود بنیانگزاران آن اتفاق افتاد

، گیری دو رویکرد اولیه در این روشو پس از شکل یش گرفتندپخاص خود را  پژوهشگران مسیرشکسته شد و هر یک از 

فرآیند تاریخی و منشأ تقسیمات  دهندهنشان 1-12.  شکل ط دیگر کارشناسان معرفی شدرویکردهای دیگری هم توس

                                                           
1. Grounded theory  

2.  Mayan 

3.  Strauss and Corbin 
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 1-12های ابتدایی جدول تغییر محوری در این روش است که در ردیف 5در روش گراندد تئوری مربوط به  ایجادشده

 شده است. ها اشاره به آن

 
 سیر تاریخی تغییرات محوری گراندد تئوری  .8-81شکل 

 «سیستماتیکیا مند نظام»رویکرد  1991در سال « استراوس به همراه کوربین»،  «لیزر و استراوسگ»مسیر  ییپس از جدا     

این را برای گراندد تئوری ارائه داد.  «ظاهر شونده» یکردرو 1995هم در سال  گلیزر. گراندد تئوری را معرفی کردنددر 

رویکرد ( 1991شاتزمن و همکارانش)، «ساختارگرایانه»رویکرد چارمز  2111. در سال کرد بسیار طرفدار هستنددو روی

 شدهمطرحاین رویکردها و دیگرهای رویکردهای . را معرفی کردند «تحلیل موقعیت»رویکرد ( 2113و کالرک ) «ابعادی»

     کرد. مرور  1-12جدول توان در در این زمینه را می
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 ر گراندد تئوریانواع رویکردهای د. 8-81 جدول

 استعاره توضیح معرف  رویکرد مؤسس ردیف

 قابله شناسایی یک مفهوم اساسی و پایه بدون شناخت دقیق  GT ظاهر شونده گلیزر 1

استراوس و  2

 کوربین

پارادایمی و 

 سیستمی

SCGT  رگریخته ای از رویدادها و پیامدها با زنجیرهمواجهه  زماندر 

 مفسر تفسیر از معنای موجودر شرایط د CGT گراساخت چارمز 3

و تحلیل از موقعیت برای موضوع مورد مطالعه  نقشهارائه  SAGT تحلیل موقعیت 1ادل کالرک 4

 نقشه موقعیت، نقشه دنیا و عرصه اجتماعی مانند 

 افشاگر

 دقابل ربط برای ایجا هایبا مدخل شدهدانش انباشتهبرای   تحلیل ابعاد 2لئونارد شاتزمن 5

 حرکت انگشت، ساعد، دست و ایجاد رقصمانند معنا 

 رقصنده 

 و  روی باسکر 6

 3الیور

و پژوهش چارچوب فلسفی برای انتخاب روش ایجاد  CGT انتقادیرئالیسم 

 ثر زبان، معناسازی و زمینه اجتماعی ابا واقعیت  توصیف

- 

الوسون و  7

  4اسکالبرگ

ها، مسائل، نوع معانی، انگیزهها، انعکاس ارزشتأکید بر  RGT انعکاسی

 ها آن بندیبندی مفاهیم و مقولهدر طبقهپژوهشگران رفتار 

- 

گراندد تئوری  گلیزر  8

 کمی

Quaniative 

GT 
 - ه نظریه ب رسیدنبرای تحلیل کیفی و کمی  از داده استفاده

گولدکوهل و  9

 5کرانهولم

 - یرایی و قیاسهای مشخصی از روش استقبا جنبهترکیب  MGT چندگانه

گراندد تئوری  نورنبرگ 11

 مطلع

IGT  برای توسعه دیدگاه پژوهش بر آگاهی از ادبیات تأکید

 پژوهشگر

 

ه ای اضافاندازی بریک روش تحقیق نیست، بلکه چشم FGT فمینیستی  6ستوو 11

 های مختلف گراندد تئوری روش شدن

- 

 - تحلیل تصاویر  ازرسیدن به نظریه  VGT دیداری 7ونکیکتوماس  12

در روش پارادایمی یا . یابدمی تکویندر یک فرایند  اینظریه ها،داده با گلیزر نوخاستهدر روش ظاهر شونده یا      

-رویه زدی امننظام مجموعه استقراییدر روشی  پدیده، یک با رابطه در نظریه تدوین برای کوربین و تراوسسا سیستمی

 نهایگراساخت. در روش شوداستفاده می «گزینشی و محوری باز، کدگذاری» شامل هاداده حلیلت گانهسه راحلو با م ها

 شود. ساخته می «نظریه»و از معنای موجود تفسیر و  آوریجمعپژوهشگر  خودمحیط  از هاداده چارمز

 

                                                           
1. Clark 

2.  Schatzman 

3. Roy Bhaskar & Oliver 

4. Alvesson & Skoldberg 

5. Goldkuhl & Cronholm  

6. Wuest 

7. Konecki 
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 . فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری81-1

 است.  2-12 مراحل اجرای پژوهش گراندد تئوری به شرح جدول
 . فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری1-81جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن رویکرد پژوهشی در اجرای گراندد تئوریلهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 نظری های غیرتصادفی هدفمند و گیریگیری با تأکید بر نمونهنمونه گیرینمونه 2

 کیفی با تأکید بر روش مصاحبه   هایدادهآوری جمع های دادهآورجمع 3

 یفیهای کهای کدگذاری دادهبا توجه به رویکرد انتخاب شده در روش گراندد تئوری و با تأکید بر روش هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 آوریجمع» مراحل زمانیهم .ویکرد استانتخاب رراندد تئوری تا حد زیادی وابسته به مراحل اجرای روش گ      

؛ 1991)استراس و کوربین،  است تئوریگراندد  هایترین ویژگیمهم از «هاداده مداوم مقایسه و وتحلیلتجزیه» ،«هاداده

یند اجرای پژوهش گراندد تئوری اشاره آفرتر به با رویکردی عملیاتی 2-12نمودار  (.2116 ،1و فرانسیس ، بونرمیلز

-د. در این سطح مهمشومیاشاره ها آوری دادهجمعبرای پژوهشگر  مورداستفاده منابعبه نمودار این سطح اول دارد. در 

یفی کپژوهش نیاز به انتخاب نمونه در پژوهشگر است. برای مصاحبه  «مصاحبه»ها استفاده از آوری دادهترین منبع جمع

پژوهش باید نسبت  موضوع مورد نظریه دریک  دستیابی به هدفبا توجه به  شود.گفته می« کنندهشرکت»به آن د که دار

 (. 1396به نقل از ناصری و همکاران  2116، 3؛ نیومان1993، 2)ارلندسوناقدام کرد  مرتبطهای آوری دادهبه جمع

                                                           
1. Mills, Bonner & Francis 

2. Erlendson 

3. Neumann 
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 (1183، پیری ناصری وپژوهش گراندد تئوری ) انجام مراحل .1-81شکل 

 در امر ین. اشودمی آغاز هاداده تحلیل کار هاداده ریآوجمع از ها قرار دارد. بعددر سطح بعدی نمودار، تحلیل داده     

 سراغ بهپژوهشگر بار دیگر  ها،داده تحلیل از بعد ممکن است و دارد ادامه همچنان گیرینمونه که افتدمی اتفاق شرایطی

 قسمت این در کار ترینمهم ادامه دهد. اشباع نظری رسیدن به  زمان تا را عمل این و رودب داده آوریجمع و گیرینمونه

 محتوا تحلیلروش  طریق از که شدهگفته هایو حرف هایادداشت است. کدگذاری مراحل انجام و یکدیگر با هاداده مقایسه

 انجام فردی صورتبه که هستند کدگذاری هایی برایوکارساز همگی آید،می دستهب هاگراف و جداول از استفاده با

(. سطوح بعدی نمودار گویای مراحل کدگذاری و تشکیل معانی و مفاهیم است. آنچه 1991گیرند )استراس و کوربین، می

ی از رگراندد تئو مبتنی بر گراندد تئوری است.پژوهش ها در ، چارچوب کلی کدگذاری دادهشدهدادهدر این نمودار نشان 
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ای مفهوم گسترده «مفاهیم»است.  شدهتشکیل 3-12به شرح جدول « هاها، ابعاد و قضیهمفاهیم، مقوله»چهار عنصر اساسی 

 شود. تر میو کانونی محدودتراست که با حرکت به سمت مقوله و قضیه، 
 عناصر گراندد تئوری     . 9-81 جدول

شوند. این آوری و تحلیل میجمعها ، دادهآنسازی ابتدا سؤال پژوهش مطرح و سپس برای پاسخ به برای مفهوم    

ته ها شناسایی و برای هر نککنند. بنابراین ابتدا نکات کلیدی دادههایی، سیر تکاملی خود را طی میها در قالب جدولداده

شود. سپس با مقایسه کدها، چند کد که اشاره به جنبه مشترک یک پدیده دارند، عنوان مفهوم را به شخص میکد معینی م

وع شود. این نها، ابعاد و سرانجام به نظریه ختم مینظریه بنیادی از کدها آغاز و سپس به مفاهیم، مقولهگیرند. خود می

 (. 1395است )خنیفر و مسلمی،  شدهحاصلهای زنده یه از دل دادهنظریه نیاز به تأیید و آزمون مجزا ندارد، زیرا نظر

 

 )استراوس و کوربین( مندنظام و )گلیزری( شونده ظاهر رویکرد دو مقایسه. 81-9

ی به یهاولهمقتحمیل حتمال اها آنمند نظام ویکردبرد ررکه با کا، تأکید کرد «استراوس و کوربین» رویکردبا نقد  «گلیزر»

یک نظریه نو را فراهم ظهور شرایط که است مفهومی  یتوصیفداشت که رویکرد استراوسی باور  او .وجود داردها داده

 روش منطقبه مند دهد که رویکرد ظاهر شونده در مقایسه با رویکرد نظامقایسه این دو رویکرد نشان میم .کندنمی

-یم جستجوها نظریه را از بطن داده ها،نظریه به داده تحمیل جایبهرویکرد ظاهر شونده . است ترگرانددتئوری نزدیک

یک قالب مشخص با عنوان در های خود را دادهپژوهشگر مند در مرحله کدگذاری انتخابی، کند. در رویکرد نظام

الی ر حاین د .دنکمیپیوند برقرار ها بین مقوله شدهتعییننموداری از پیش در قالب و  هددمیقرار « پارادایم کدگذاری»

ری ها بر یک مبنای نظها باشد و نه اینکه دادهاعتقاد بر این است که بنیاد نظریه باید در دادهگرانددتئوری است که در 

کدگذاری، مرور ادبیات »هایی بین این دو رویکرد از ابعاد مقایسه 4-12جدول در  (.1995 ،1قرار گیرند )روبرچت

 .است شدهانجام « گیریو نمونه یابی اعتبارپژوهش، 
 

 

 

 

 

                                                           
1. Robrecht  

 توضیح عناصر ردیف

 ها سازی دادهگیری تئوری از مفهومتحلیل و شکل واحدهای بنیادی مفاهیم 1

 یا طبقه و حاصل ترکیب و کنار هم قرار گرفتن چند مفهوم  هامقوله 2

 ها به سمت مفاهیماصطالحی برای ترکیب چند مقوله و نوعی تمهید برای حرکت از مقوله ابعاد 3

 های معین آن با دیگر مقوله بیانگر روابط تعمیم یافته بین یک مقوله و مفاهیم هاقضیه 4
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 مند(( و استراوسی )نظامظاهر شونده. مقایسه دو رویکرد گلیزری )4-81جدول 

 توضیح نوع رویکرد محور مقایسه ردیف

 الف( واقعی )باز و انتخابی(، ب( نظری ظاهر شونده کدگذاری 1

 الف( باز، ب( محوری، ج( انتخابی مندنظام

 مرور بعد از تحلیل و همراه با پیدایش نظریه ظاهر شونده مرور ادبیات پژوهش 2

 آوری داده برای افزایش حساسیت نظری پژوهشگرمرور قبل از شروع جمع مندنظام

 هایرویه 3

 ریهنظ به اعتباربخشی

 «اصالح قابلیت و بودن عملی بودن، مرتبط تناسب،» معیار چهاربا  ظاهر شونده

 ودنب معقول پژوهش، فرایند کفایت روایی، پایایی، تبار،اع مانند متعددی فنونبا  مندنظام

 هدفمند گیرینمونه روش با یا آگاهانه هایانتخاب ظاهر شونده نظری گیرینمونه 4

 هدفمند گیرینمونه روش با یا آگاهانه هایانتخاب مندنظام

 هرمنوتیک ظاهر شونده تشابه با دیگر روش 5

 تحلیل محتوا مندنظام

 گرایانه با تأکید بر چیستی و چگونگیرویکردی واقع ظاهر شونده نوع نگاه به حقیقت 6

 رویکردی غیرواقع گرایانه با تأکید بر تأثیرپذیری نظریه از اقتضائات زمانی و مکانی  مندنظام

 هش کیفیپذیر، بدون مداخله و همراه با در نظر گرفتن اصول پژوقالب انعطاف ظاهر شونده روند پژوهش 7

 ها و تحلیل داده آوریجمعبرای  مندقانونرویکرد ساختارمند و  مندنظام

 صورت آزادبه ظاهر شونده هاگردآوری داده 8

 های پژوهش صورت هدفمند و ناظر بر گزارهبه مندنظام

کدگذاری و تحلیل  9

 هاداده

ر و د کندنمیتقیم ذهنش استفاده در کدگذاری باز، پژوهشگر از سؤاالت قبلی مس ظاهر شونده

بندی و در کدگذاری نظری، مفاهیم های کدگذاری باز طبقهکدگذاری محوری، داده

 مرحله قبل توسعه نظری خواهد یافت. 

و از کدگذاری محوری  در کدگذاری باز از سؤاالت مستقیم مانند چه کسی و چه موقع مندنظام

و باالبردن قدرت توضیحی طبقات و در  برای پاسخ به سؤاالت چه موقع و کجا

  .شودمیکدگذاری انتخابی برای تعریف مجدد و تفسیر مفاهیم نظری استفاده 

مند، رویکرد نظامدر این است که  هاآنهایی وجود دارد، اما تفاوت عمده شباهتفرایند کدگذاری  در اگرچه     

واعد )گلیزری( جزییات و ق ظاهر شوندهاست، اما در رویکرد  شدهبیانتری کدگذاری با جزییات بیشتر و با فنون دقیق

باز  صورتبهدر رویکرد ظاهر شونده، چند مصاحبه اول  (.2111، 1وجود دارد )جونز و آلونی کدگذاریکمتری در 

 .یابندهای بعدی در قالب کدگذاری انتخابی ادامه میمصاحبه شوند، سپس با شناسایی مقوله محوریکدگذاری می

در رویکرد ظاهر شونده،  «گلیزر»شوند. باز کدگذاری می صورتبهها مند، کلیه مصاحبهنظام ویکردکه در ردرصورتی

کند، اما میپیشنهاد ها فرایند تفسیر دادهبرای تسهیل های خنثی را الؤای از س، مجموعههابازدادهبرای کدگذاری 

ی در کدگذاری انتخاب هستند.تحلیل بسیار ریز مخالف در ها ار دادن دادهقر با منددر رویکرد نظام «استراوس و کوربین»

                                                           
1. Jones & Alony  
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 اما در رویکرداست  کدگذاریهای خانواده باها از طریق یک الگوی ارتباطی تلفیق میان مقولهتأکید بر  ظاهر شونده

توصیف مند نظامدایم کدگذاری ادر پار (.2111، 1شود )الکها از طریق پارادایم کدگذاری انجام میمند، تلفیق مقولهنظام

های هخانوادوجود دارد اما در رویکرد گلیزری، محوری  دگذاریکپارادایم بر اساس  کدگذاریهای دقیقی از خانواده

 هستند. نظری  کدگذاریحاصل ، کدگذاری

نحوه  در هاآن ظرناختالفاما  ؛کنندهر دو رویکرد، نقش مرور ادبیات را در ایجاد یک نظریه جدید تصدیق می     

ه ا از ناحیهبا استفاده از ادبیات در شروع پژوهش مخالف است تا از فشار به داده «گلیزر»استفاده از ادبیات است.  

وله محوری قبل از ظهور یک مقپیشینه  ادبیاتاگر اساس این بر  جلوگیری شود. پژوهشگر شدهتعیینتفسیرهای از پیش 

ود که شمیمانی از ادبیات استفاده ز درواقع. خواهد شدنقض  گراندد تئوریرض اساسی فطور گسترده مطالعه شود؛ به

در جریان است. بدین ترتیب، مرور ادبیات و مطالعه  خوبیبهای مقوله محوری حضور یافته است و توسعه مفهومی پایه

 .وجود داردستفاده از ادبیات پژوهش مند، ادر رویکرد نظاماین در حالی است که آن از قبل نوعی هدر دادن زمان است. 

در رویکرد ظاهر شونده، اعتبار نظریه از مبنایی بودن اما  شودمند اعتبار نظریه از دقت روش حاصل میدر رویکرد نظام

دارد در هنگام شروع  تأکیدرویکرد ظاهر شونده (. 2111 شود )جونز وآلونی،ها حاصل میها و داشتن مبنایی در دادهداده

د که اطالعات مفیدی را در حوزه موضوع منتخب فراهم شونها طوری انتخاب ها و مجموعهافراد، گروههش باید پژو

 (. 2111 ،2یلاع)دوداس، سیلینگو و اسم کنند

 

 (مندنظامرویکرد استراوس و کوربین ). 81-9-8

 یدتأک «انتخابیباز، محوری و »های یها از طریق کدگذارمراحل تحلیل دادهبر  «استراوس و کوربین»مند رویکرد نظام 

یله آن وسهای روشن آن است. کدگذاری باز فرآیندی تحلیلی است که بهستورالعملد دلیلدارد. محبوبیت این روش به

های شوند. کدگذاری محوری فرآیند مرتبط کردن مقولهها کشف میها در دادهها و ابعاد آنها شناسایی و ویژگیمفهوم

های داده آوریجمعهدف از  گیرد.نیز یکپارچه کردن و پاالیش نظریه صورت میانتخابی در کدگذاری  فرعی است.

 3-12شکل مانند در قالب مدل پارادایمی  موردبررسیموضوع ها در مورد ها و مقولهکیفی در این مطالعه کشف سازه

 است. 

 

                                                           
1. Locke   

2.  Devadas, Silong & Ismail 
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 تراوس و کوربیناس. مدل پارادایمی 9-81شکل 

 است.  شدهمعرفی 8-12در جدول  پارادایمی استراوس و کوربین های موجود در مدلز مقولههر یک ا     
 

 انواع مفاهیم موجود در مدل پارادایمی استراوس و کوربین  . 1-81 جدول

های مناسبی متناسب با شرایط و کند. بدین معنا که اگر کنشاستفاده می «اگر، پس، آنگاه»از الگوی این رویکرد      

خواهیم بود  ید و آنگاه شاهد پیامدها و نتایجشوشته باشد پس موجبات علی شرایطی فراهم میها وجود دازمینه

منبعی برای  ،موردمطالعهبا موضوع های مرتبط ین روش، تمامی محتوا یا داده(. در ا1391)اسدی، رضوی و فراستخواه، 

 پژوهش روش این به هنگامی هشگرانپژو معموالً  (.1395شوند )عرب نرمی و همکاران، کسب اطالعات محسوب می

 توجه آن به سطحی صورتبه یا قرارگرفته غفلت مورد قبلی مطالعات در هاآن مطالعه تحت موضوع که آورندمی روی

تدوین، تعدیل یا اصالح یک نظریه باشد  مطالعه هدف که شودمی استفاده شرایطی در این روش یعنی باشد. شده

 (. 1387 )بازرگان،

 

 ظاهر شونده()رویکرد گلیزری . 81-9-1

 فرض و بر اساس وسعت، بدون پیشگسترده فضایی درو کشف نظریه  سازیمدل گلیزرییا  ظاهر شوندهویکرد ردر 

 نو رفت هاداده شکستنشامل  کدگذاری اصلی گامدو  رویکرداین در  .گیردصورت می هاداده تحلیلدر پژوهشگر  دید

و  باز»به دو مرحله « واقعیکدگذاری »یا . گام نخست است نظریه بهو رسیدن  کدها دیبنگروهبه سمت  تجربی سطح از

 . مرور کرد 5-12در جدول توان را می« نظری کدگذاری»یا گام دوم و « نتخابیا

 توضیح انواع ردیف

  هامقوله و مفاهیم ایجادکنندهاصلی  رخداد یا حادثه ایده، محوری پدیده 1

 موردمطالعه پدیده پیدایششرایط  و عوامل علّی شرایط 2

   پدیده هب پاسخ یا کنترل برای متقابلیا محل کنش  پدیده با مرتبط حوادثوقوع  محل، پدیدهپیرامون  ایزمینه شرایط 3

  آن پیامدهایبه  یا آن به واکنش چگونگی برمؤثر  و مقولهیا  پدیدهوقوع  ساختاری زمینه میانجی شرایط 4

 خص مش دلیلیو  هدفبا  موردنظر پدیده با برخورد و اداره کنترل، برای هاییواکنش و هاکنش بر نیمبت راهبردها 5

 راهبردها اتخاذحاصل از  نتایج پیامدها 6
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 انواع کدگذاری در روش ظاهر شونده )گلیزری(  . 0-81 جدول

بتوان  نتخابیکدگذاری ا مرحلهو در  دوشمشخصها آزادانه کدگذاری تا مقوله محوری ، دادهباز کدگذاریدر      

 دغدغه ،کنندگانمشارکت  چگونه دهدمی توضیح محوری، مقوله. دکر هدایترا  محوری مقوله اساس بر دگذاریک

 باید باز، کدگذاری به اقدام ابتدای از. کنندمی حل از سوی پژوهشگر شدهمطرح  مسائل با رابطه در را خود اصلی

-ویژگی و هامقولهحاصل از تلفیق  انتزاعی هایمدل ،نظری کدهای .دوب محوری متغیر جستجویدر  آگاهانه صورتبه

 صورتبه تلفیق برایواقعی  کدهای میان ممکن ارتباط چگونگی نظری، دهای. کهستند نظریه یک جهت در هاآن های

 ظهور ابی،انتخ و باز کدگذاری فرآیند ازحاصل  واقعی کدهای مانند هاآن .کنندمی سازیمفهوم را مفروض نظریه یک

 بدون عیواق کدهای بنابراین. کنندمی متصل و بافتههمبه مجدداً را شده تکهتکه هایداستان و هستند خودجوش و یابنده

-می ارائه را جدید دیدگاه یک و وسیع تصاویر جامع، قلمرو نظری، کدهای. بود خواهند تهی انتزاعاتی نظری، کدهای

 .کند حفظ را مفهومی سطح ،هاآن میان ارتباط و مفاهیم کردن مکتوبدر  تا دهدمی اجازهپژوهشگر   به کدها این. دهند

 تاس آن توجّه قابل نکته. گیردمی صورت محوری، کدگذاری مرحله در کدگذاری این گفتهپیشمند در روش نظام     

 ها،قولهم تلفیقبرای  گلیزراما  ؛دهدمی انجام کدگذاری پارادایمیک  از استفاده با تنها را مقوالت تلفیق استراواس، که

 کدهای تلفیق برای . گلیزردارد سازیمدل و هامقوله تلفیق برای بیشتر پذیریامکان و «کدگذاری هایخانواده» به اشاره

ای ههمپوشانی خانواده 18 این. کرد معرفی تلفیق برای الگوهایی عنوانبه را کدهای نظری از خانواده 18 ابتدادر  ،واقعی

 هایخانواده از به هریک اشاره در گلیزر. نماید ایجادیا  تقویت را دیگر دهخانوا تواندمی خانواده یک .دارند زیادی با هم

 6-12. در جدول گذاردآزاد می سازیمدل و کدها تلفیقپژوهشگر برای  ،هاواژه پیوند هنحوتعیین  بدون ،کدگذاری

 است.  شدهعرفیم کدگذاری هایخانواده زچهار نمونه ا
 کدگذاری از دیدگاه گلیزر هایخانوادهبرخی  .1-81جدول 

                                                           
1. Causes, Consequences, Contingencies, Context, Conditions and Covarinces 

2. Forms, Styles and Classes 

3. Stages, Phases, Chains and Progressions 

4. Social norms, Social values and Social belief 

 توضیح انواع ردیف

 محوری مقوله ظهور زمان تا هاداده آزاد کدگذاری باز 1

 (محوری متغیر برای کدگذاری) شوندمی کدگذاریآن  جهت در ها،مصاحبه ،محوری مقولهپس از ظهور  انتخابی 2

 ارتباطی الگوی یک توسط مفاهیم، میان  تلفیق نظری 3

 هایی در متن با پوشش تأکید بر واژه خانواده ردیف

 1«علل، نتایج، اقتضائات، متن، شرایط و تغییرات همگام»کلمه  6در ابتدای  Cاز حروف برگرفته  هاسی 6 1

 2«ها و طبقاتها، سبکشکل»نوع خانواده مانند مربوط  نوع 2

  3«هاها، توالیمراحل، فازها، زنجیره»مربوط به فرایندها مانند  فرایند 3

 4«اجتماعی اعتقادات و اجتماعی هایارزش اجتماعی، هنجارهای»های فرهنگی مانند مربوط به پدیده فرهنگی 4
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پژوهشگر  ذهن در جدیدی دریچه یک هر هک دارد شارههم ا دیگری هاینمونه به خود،  بعدی مطالعات در گلیزر البته  

 .  کندفراهم می نظریه یک ایجاد جهت درها و تلفیق آن مقوالتتری از وسیع دیدگاهبرای 

 

 گراندد تئوری سایر رویکردهای . 81-4

 یگریهای به زبان فارسی دارد اما رویکردهای دمند، فراوانی بیشتری در پژوهشهر چند دو رویکرد ظاهر شونده و نظام

 شود. پژوهشگران قرار گیرند. در ادامه به معرفی این رویدادها پرداخته می مورداستفادهتوانند هم وجود دارد که می

 

  )چارمز( گراگراندد تئوری ساخت یکردرو. 81-4-8

 ار موردنظرش روش پژوهش، لهئمسگفته آن است که پژوهشگر باید اجازه دهد تا تفاوت این روش با مراحل پیش

 از خود پرسید.  7-12ها باید سؤاالتی به شرح جدول بودن داده 1«کافی و غنی». برای اطمینان از دهد شکل
 گرا. سؤاالتی برای اطمینان از غنی و کافی بودن نتایج پژوهش گراندد تئوری در روش سازنده3-81جدول 

 سؤاالت ردیف

 بافت کامل آوری تصویر به و درک ،فوری اندازه کافی برای یادآوریبه یطمح و فرایندها افراد، هایزمینه درباره هاداده آیا 1

 شده است؟ آوریجمع موردمطالعه

 شده است؟آوریجمع پژوهش در کنندگانشرکت عملکردهای و هادیدگاه از ایمجموعه دقیق توصیف درباره کافی هایداده آیا 2

 سازد؟می آشکار دارد قرار موردپژوهش بافت طحس زیرین هایالیه در که را آنچه هاداده آیا 3

 سازد؟ آشکار زمان گذر در را تغییرات که هست قدرآن شدهگردآوری هایداده مقدار آیا 4

 شده است؟گردآوری پژوهش در کنندگانشرکت گوناگون عملکردهای درباره متفاوت هایدیدگاه آیا 5

 ؟دارد یتحلیل هایدسته ایجادامکان  هاداده آیا 6

 کنند؟ ارائه و تولید ایده توانندمی هامقایسه این چگونه ؟ادد انجام شدهگردآوری هایداده بین توانمی را هاییمقایسه نوع چه 7

 به این البته. است آنان هایدیدگاه درک و کنندگانشرکت نظر به احترام ،داده آوریجمع در مهم مسائل از یکی     

 با کند،می ضبط و ثبت را هادیدگاه او بلکه ؛پذیردمی را کنندگانشرکت همه هایدیدگاه پژوهشگر هک نیستآن  مفهوم

 را خود تفسیر اما کندنمی تحمیل را خود هایدیدگاه هاداده تحلیل و آوریجمع طی در و کندمی رفتار احترام با آنان

( این 2111کنندگان است. چارمز )نی اسناد شده توسط مشارکتتمرکز این روش بر معا .کندمی اعمال هاداده بر سرانجام

بر تجربیات اثر  که« های مفهومیواژگان و زبان پیچیده، نمودارها یا نقشه»مانند کند که هر چیزی نکته را مطرح می

-کدگذاری نظامجای بهکاهد. در این روش میمبتنی بر داده پردازی از ارزش و اعتبار نظریهها را مبهم کند، بگذارد و آن

ین اکشد. بیرون می« هارا از درون داده نظریه»، «هادل سنگ بیرون کشنده تندیس ازپیکرتراش »، پژوهشگر مانند مند

-های متعدد با اتکاء به خالقیتد. پژوهشگر پس از انجام مصاحبهکرتوان تا حد زیادی پدیدارشناسانه تلقی روش را می

پردازد. در حقیقت نظریه با ارجاع به به تولید نظریه می «یل، قدرت نویسندگی و پرداختقدرت تخ»مانند های فردی 

                                                           
1. Rich and sufficient 
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-ها، خواننده را با این واقعیت مواجه میقولنقلشود. ارجاعات مکرر به ها خلق میجمالت مفید برآمده از دل مصاحبه

ها خواهان معنی هستند و خواهان داده، حاصل فرایندهای میان ذهنی است. در این رویکرد تولیدشدهکند که نظریه 

خنیفر و )« ایم، بیا و ما را معنی کنما به کناری افتاده»گویند ه پژوهشگر میبها کشف شدن نیستند. به تعبیری داده

 (.1395مسلمی، 

 

 های نوظهوررویکرد تجمیع تئوری. 81-4-1

تر است و احتمال تحوالت بیش تاکنوندو پیدایش از ب با تحوالت بسیارهای کیفی روش گراندد تئوری از معدود روش

توسط  1395های نوظهور در سال وجود دارد. رویکرد تجمیع تئوری هم ترآن در آینده و معرفی رویکردهای جدید

ها در نظر گرفت. مطابق این توان آن را معادل کالن نظریه برخاسته از خرده نظریهاست و می شدهمطرححسین خنیفر 

ا ها یشود و سپس از مجموع خرده پیش نظریهطور کامل طی میشوندگان بهیند برای هر کدام از مصاحبهرویکرد فرا

یکرد شود. در این رونظریات حاصله از تحلیل هر مصاحبه یک نظریه جامع ترکیبی و کالن با رویکرد گلیزری مطرح می

-گیرد و از امتزاج نظرات متفاوت مصاحبهقرار می عنوان خبره مورد عنایت خاصبه شوندهمصاحبهاستقالل اندیشه هر 

نظریه نهایی، پیشگیری و ضمن حفظ تمامیت اندیشه خبرگان، دست به ترکیب نهایی خواهیم شوندگان، پیش از تولید 

خوبی قابل رصد است نظران، در ساختمان نظریه کالن نهایی بهزد؛ به شکلی که موارد تبیین شده هر کدام از صاحب

     (. 1395و مسلمی،  )خنیفر

 

 گراندد تئوری موقعیتی –ادل کالرک یکرد رو. 81-4-9

-توسعه روش گراندد تئوری مبتنی بر رویکرد استراوسبا « گراندد تئوری موقعیتی»تحت عنوان  (2113) روش ادل کالرک

ام هنگپژوهشگر  ،ژوهشیپپروژه در انجام که شود . در این روش تأکید میتأکید دارد« موقعیت»کوربین، بر موضوع 

 غیرانسانیعناصر انسانی یا »و « سوژه مورد مطالعهموقعیت »اً به دائمباید  هاروشدیگر یا  آوری داده از مصاحبهجمع

 :ندکتأکید می ی به این شرحتابر نکدیگر او عبارتی . بهتوجه داشته باشد« آنبر گذاری امکان اثربا اطراف سوژه 

  موقعیت سوژه مورد مطالعه وجود دارد؟ چه کسی و چه چیزی در 

 چه کسی و چه چیزی در این موقعیت اهمیت دارد؟ 

  چه عناصری بر تغییر موقعیت اثرگذارند؟ 
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 گراندد تئوری انتقادیالیور یا  یکردرو. 81-4-4

در پیوند با گاه و این دید (51: 1997، 1)یونگ تأکید داشتپژوهش انتخاب روش در ارائه فلسفه  بررئالیست انتقادی 

-یتانتقادی واقعرویکرد . گراندد ظرفیت جدیدی را با عنوان رویکرد انتقادی ایجاد کرد« کوربین و استراوس» یکردرو

عنوان حوزه ساختار و به« واقعیت»واقعیت اجتماعی، یعنی  گانهسههای اجتماعی را از طریق تحلیل و بررسی ابعاد 

 (.2111)الیور،  کندمیتحلیل عنوان حوزه ادراکات و تجربیات، به« تجربه»رخدادها و عنوان حوزه به« واقعه»مکانیزم، 

 

 گراندد تئوری انعکاسی  یا الوسون و اسکالبرگیکرد رو. 81-4-0

کمی نیز اهمیت های پژوهشکیفی در های پژوهشعالوه بر  و ( ارائه شد2111توسط الوسون و اسکالبرگ ) یکرداین رو

یر تواند تحت تأثمی «گیری، تحلیل، تفسیر و نتیجههاداده آوریجمع»پژوهش در جریان بر آن است که  آنتأکید دارد. 

ل به شرح جدو «پژوهشدر پژوهشگر های انعکاس نگرش»راین اساس چهار سطح نابباشد. بپژوهشگر نگرش و تمایل 

 . (2119)الوسون و اسکالبرگ،  شودعرفی میمدر این رویکرد   12-8

 سطوح انعکاس در تحقیقات 1-81جدول 

 تمرکز جنبه / سطح ردیف

 ها و سایر موارد کمی و تجربیها، مشاهده واقعیتعددی در مصاحبه همحاسب تداخل با موارد تجربی 1

 معانی و مفاهیم پایه تفسیر 2

 ایدئولوژی، قدرت، بازتولید اجتماعی تفسیر انتقادی 3

 در متن شدهارائه هایای پیامتصاحب متن، ادعای قدرت، انتخاب سلیقه هرداستفادموانعکاس در متون تولیدی و زبان  4

که  طوری عمل کندپژوهش تواند در انتخاب روش میپژوهشگر تواند به این شکل تعبیر شود که این چهار سطح می     

در مصاحبه با افراد جامعه انعکاس  شهایتواند جامعه را طوری انتخاب کند که نگرشمی. او خود برسد موردنظربه نتایج 

ها و انتخاب معانی و مفاهیم مطابق با نگرش خود عمل کند و در ذاریگها، کدبندیهلتواند در مقومیهمچنین او . یابد

اخودآگاه ن صورتبه تواندمیاست.  تمام این فرآیند پژوهش های او در ای برسد که حاصل انعکاس اندیشهنهایت به نتیجه

 گذارد. باثر  آن ها یا نتایجدادهروی  عمدبهخواهد، پژوهشگر بافتد یعنی بدون اینکه بیق اتفا

 

 چندگانه گراندد تئوری یا گولدکوهل و کرانهولم یکردرو. 81-4-3 

اسرت که در آن  یکردرواسراس . توسط گولدکوهل و کرانهولم معرفی شد 2113گراندد تئوری چندگانه، در سال یکرد رو

 یو منجرر بره رفرع پریشران بخشالهام تواندیمهای موجود از فرایند توسرعه نظریه، اسرتفاده از نظریه یمشرخصمراحل 

گولدکوهل ) دکنهرا را فراهرم های تجربری و انتزاعرات برا سرایر نظریهبرای مقایسره و مقابلره یافته امکانیو  باشدهرا داده

 (.1391ی، ئرپویرا و طباطبا؛ 2111و کرانهولم، 

                                                           
1. Yeung 
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 گراندد تئوری فمینیستی یا ووستیکرد رو .81-4-1

منظور انعکاس نگرش زنان ست برای مطالعه رشته پرستاری و بهوجودیت وتوسط  1995گراندد تئوری فمینیستی در سال 

اندد ی گرشناستحت تبعیض جنسیتی و رفتارهای ناعادالنه معرفی شد. وست معتقد بود که روشزنان و شنیدن صدای 

توار پست مدرن اس فمنیسمشناسی های اجتماعی بر معرفتتئوری برای ارائه توضیحات مختلف در خصوص واقعیت

گر رویکردهای دیبر رویکردی قابل اضافه شدن نیست، بلکه پژوهش است. به نظر او گراندد تئوری فمینیستی یک روش 

 (. 2116و همکاران،  1؛ محی الدین1995ست، و)و معرفی شده است

 

 گراندد تئوری بصری یا کونکی یکردرو. 81-4-3

راندد تئوری ارائه کرد. او برای گها در جدیدی برای تحلیل داده رویکردهای بصری به ( با افزودن داده2111کونکی )

 استفاده کرد.  9-12به شرح جدول  2ها از عبارت تصویربرداری چندتاییهای بصری و مدل تحلیل این دادهداده
 

 بصری های تصویربرداری چندتایی در گراندد تئوریعبارت. 3-81ول جد

 هاعبارت ردیف

 (خالقیت زمینه تحلیل) تصاویر و هاعکس خلق برای تالش 1

 بصری تصاویر با ارتباط ایجاد یا و دادن نشان در شرکت 2

 آن سبک ساختار و آن محتوای بصری، محصول 3

 آن در چیزی بازنمایی یا و ایشنم بصری ابعاد و تصویر یک پذیرش 4

 (ادداشتی نوشتن و باز کدگذاری رونویسی،) بصری فرآیندهای در هاداده بندیدسته برای بصری اطالعات تحلیلوتجزیه روش 5

 

 گراندد تئوری مطلع یا تورنبرگیکرد رو. 81-4-81

گراندد تئوری مطلع به رویکرد شد. مطرح  «گراندد تئوری مطلع»عنوان و با ( 2112رابرت تورنبرگ )توسط  یکردرواین 

آن آگاهی نظری های موجود و چارچوبپژوهش از ادبیات پژوهشگر ی تأکید دارد که پژوهشدر جریان نظریه تولید 

ای ه. گراندد تئوری مطلع مانند گراندد تئوری ساختاری، به مزایای استفاده از یافته(1993، 3دی؛ 2112)تورنبرگ،  دارد

استفاده از  وجههیچبهشکلی حساس و منعطف توجه دارد و ای حقیقی و بهپیشین در زمینههای نظریهو  هاپژوهش

 داند. مانع یا تهدید نمیهای پیشین را پژوهش

 

 

 

                                                           
1. Muhaiyuddin 

2. Multislice Imagining 
3. Dey 
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 گراندد تئوری تحلیل ابعاد یا شاتزمنیکرد رو. 81-4-88

وش گراندد تئوری ارائه کرد. تحلیل ابعادی در ر احساس شده ( تحلیل ابعادی را در پاسخ به کمبودهای1991شاتزمن )

رای فرآیند مقایسه . شاتزمن بتأکید داردها مانند نسخه کالسیک گراندد تئوری بر دستیابی به نظریه با استفاده مستقیم از داده

انست. دکافی نمی «درک عمیق»احترام و ارزش زیادی قائل بود، اما آن را برای دستیابی به  ،ها در گراندد تئوریدائمی داده

انداز شماو بر وجود یک چتر دارد. رده و پیچیدهتشکلی گسها بهنیاز به بررسی داده اندازچشماو معتقد بود که تحلیل یا 

 . (2112، 1)برترو تأکید داردپژوهشگر ها برای در زمان تحلیل داده

 

 کمی تئوری گرانددرویکرد . 81-4-81

 کندمی اشاره نظریه، تولید در استقرایی روش از استفاده طرح کنار در( 1992) گلیزر و نیست جدیدرویکرد  نوع این  

 سایر مانند نیز ایزمینه نظریه در که است معتقد او. کرد استفاده نیز کمی هایداده از توانمی تئوری گراندد روش در که

 .کرد استفاده کمی و کیفی تحلیل هایروش ترکیب یا و کمی هایداده از توانمی راهبردها

 

 گیری در گراندد تئوری . مالحظات نمونه81-0

 اتفاقات،» از توانمی افراد بر عالوه نظری گیرینمونه درو  شودمی مشخص کار حین در نمونه حجمدر این روش اغلب 

 ی کارابتدارایج در گیری روش نمونه (.1998استراس و کوربین، ؛ 2118)فلیک،  کرد گیرینمونه نیز «هاموقعیت و فضاها

-ادامه می «ینظر اشباع»های هدفمند تا زمان و این انتخاباست  «گیری هدفمندنمونه» اغلب رویکردهای گراندد تئوری

در اغلب  (.1387 ،کیفل) ودشنای حاصل نکته تازه یا رتیبص و نشیب گرید که شوندیم افزوده ییجا تا مواردیعنی . یابد

 شود. انجام می 4-12ها به روش زیگزاگی به شرح شکل آوری و تحلیل دادهمعموارد کفایت نمونه با ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Berterö 
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 هامقوله تیکفابه یابیدست یبرا هاداده لیتحل و یآورجمع گزاگیز حرکت .4-81شکل 

 

 ها آوری دادهجمعروش مالحظات  .81-1

 مدارک، و اسناد یبررس مصاحبه، ه،مشاهد» چون یمختلف هایورتصبه تواندیمگراندد تئوری  در هادادهآوری جمع

مستقیم ارتباط  با مصاحبه .(2112)کرسول، باشد « پژوهشگر ودخ یشخص أمالتت و مشارکت ،دهندگانپاسخ خاطرات

-راهم میرا ف «هاعلل آن»و « دهندگانپاسخو آرزوی  ه، عالقک، نگرشاادر»تر رزیابی عمیقا شرایط، شوندهمصاحبهبا 

 ساختار، ونبد یا باز مصاحبه درد. نهست« ساختاریافته نیمهباز یا » صورتبهها در گراندد تئوری بیشتر مصاحبه. کند

 این در .کندمی کاوش عمیق طوربه را دهندهپاسخ ذهن ،شدهتعیین پیش از موضوعات از تعدادی درباره گرمصاحبه

 زا متعددی هایجنبه گرمصاحبه عوض، در. ندارد وجود ایشدهتعیین قبل از پاسخ و استانداردشده سؤاالت مصاحبه،

 سؤاالت ،ساختاریافته نیمه مصاحبهدر  .کندمی بررسی آید،می پیش وگوگفت در که گونهآن را شوندگانمصاحبه نظرات

، هدف تعیین» لهمرح ششاغلب طی  مصاحبه (.1391سرمد و همکاران، )د شوتنظیم میاز پیش  پذیریانعطافبا 

های الزم و مهم برای پژوهشگر از مهارتشود. انجام می «گزارش تهیهو  وتحلیلتجزیه، نگارش، مصاحبه انجام، طراحی

گفتن، نوشتن، گوش دادن، تحلیل نقادانه وضعیت، دیدن و تفکر سخن»های توان به مهارتروش گراندد تئوری می

 اشاره کرد. « انتزاعی

گیرد که گویی اساسًا سؤالی در کار شود. این کار چنان انجام میها با توصیف موقعیت آغاز میادهآوری دجمع     

، هاآدم»را درباره مناسب های باید داده« توصیف غنی»در مرحله نیست و فقط شناخت وضعیت پیش رو اهمیت دارد. 

ابتدایی هایمقوله  

 مصاحبه اول

دوم مصاحبه  

رتبهبودیافته هایمقوله  

سوم مصاحبه  

نزدیک به اشباع 

 نظری

بهبودیافته هایمقوله  

به 

سمت 

کفایت 

-داده آوریجمع

ها

هاتحلیل داده  
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ها توصیفاین . باید بودقضاوت یا انجام  الگودنبال کرد و در این مرحله نباید بهآوری جمع «ها و رخدادهاها، کنشمکان

های کمی از داده (. 1385تراوس و کوربین، س)ا ردکامل ک «ها، اسناد، آمار و ارقام مرتبطها، عکسها، فیلممصاحبه»را با 

ی کیفی و هاآوری دادهبا ورود به میدان پژوهش و جمع. بهره گرفت« رویکردی کیفی»توان برای توصیف با هم می

 گیرد. صورت می زمانهمطور ها بهها و تحلیل آنکمی، گردآوری داده
 

 هایافته لیوتحلهیتجز. مالحظات 81-3

ها یکردرواغلب  دربستگی دارد. انتخاب شده در گراندد تئوری به رویکرد  هاداده تحلیلطور که پیشتر اشاره شد، همان

استراوس و مند نظام»ها به این نحو است که در رویکرد وت در این کدگذاریشود اما تفااز روش کدگذاری استفاده می

 ایدومرحلهاز کدگذاری « ظاهر شونده گلیزر»و در رویکرد  «انتخابی و محوری باز،» ایمرحله سه کدگذاری از« کوربین

 ها در محورهای مشخص ازدادن مقولهمند بر قرار تأکید گذاری نظامشود. می استفادهها برای تحلیل داده« باز و انتخابی»

در قالب یک مدل پارادایمی است اما در ظاهر شونده، این چارچوب برای رسیدن به نظریه وجود  ایشدهپیش تعیین 

وت که شود با این تفاتشریح می« مند استراوس و کوربیننظام»ها به رویکرد وتحلیل دادهندارد. بنابراین در ادامه تجزیه

-ها تا رسیدن به نظریه را میمرحله کدگذاری محوری وجود ندارد. فرایند تحلیل داده« گلیزر ظاهر شونده» در رویکرد

 . کرددنبال  5-12شکل توان به شرح 

 
  ها تا رسیدن به نظریه در گراندد تئوری . مراحل تحلیل داده0-81شکل 

اشاره ( MAXQDA) ودایک مکس افزارنرمتوان به د تئوری میها در گراندبرای تحلیل دادهکامپیوتری  افزارهاینرماز 

 کرد.

آوری شده های جمعداده «بندیمقوله و گذارینامبندی، پردازی، دستهخرد کردن، مفهوم»با : باز کدگذاری. 81-3-8

نظریه »سازنده  یا عناصر« مفاهیم»به  «هاداده»تبدیل  باز کدگذاری هدف .(1391 کوربین، و سواسترا) شودمیانجام 

شوند تا با می یکدگذار تحلیل و« خطبهطخ» شوندگانمصاحبه نظراتآن  در نیبنابرا (.1387 ک،یفل) است «ایزمینه

اقدام  .شودتهیه می «مقوله»، مشابه هایطبقه قالب در «مفاهیم» با قرار دادن بعد گام در. بگیرندشکل  «مفاهیم»این کدها 

-دادهموجود در  هایایده و رخدادها حوادث،» ازیک  هر هاختصاص نامی ب و «کردن خرد»اری بر گذیا نام پردازیمفهوم

 ین،کورب و سواسترا)پردازد ها میبه شناسایی مشترکات در داده سؤاالتیبا پژوهشگر  کار نیابرای  .تأکید دارد« ها

تمرکز بر داده های اولیه

گروه بندی کدها و ایجاد مفاهیم=  کدگذاری باز

فرم دهی به مفاهیم و ایجاد مقوله ها= کدگذاری محوری

ارتباط بین مقوله ها و ایجاد ابعاد=کدگذاری انتخابی

ایجاد تئوری با قدرت خالقیت پژوهشگر = نتیجه گیری
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های رایج در سؤال ازجملهکند. اثربخش کمک می کدگذاریها در ادامه آن به جریان این سؤاالت و انجام مقایسه (.1391

  (.1387 ،فلیک) داشاره کر 11-12جدول های توان به نمونهمواجه با متن برای کدگذاری می
 . سؤاالتی در مواجهه با متن برای مقایسه و پاالیش 81-81جدول 

 سؤال محور ردیف

 است؟ بررسیقابل ایپدیده چه چیست؟ مسئله اینجا، در چیزی چه 1

 دارند؟ هم با ارتباطی چه ؟کنندمی بازی هایینقش چه درگیرند؟ کنشگرانی یا افراد چه کسی چه 2

 ؟(اندنشده یا و)اندشدهبررسی پدیده از هاییجنبه چه چگونه 3

 شدت؟ چه به مقدار؟ چه کجا؟ مدت؟ چه وقت چه 4

 شدت؟ مختلف هایجنبه چقدر 5

 شوند؟ برداشت است ممکن یا و دهستن مفروض دالیلی چه چرا 6

 ؟اندشدهاستفاده هدف این بهدستیابی  برای هاییاستراتژی و تاکتیک ها،روشوسایل،  چه ایوسیله چه با 7

 ازآغ «مقوالت» به دستیابیو  ترانتزاعی یسطح در« بندیمقوله»ها برای آن بندیگروه مفاهیم، گذارینام از پس     

. ندبندی کیا مقوله بندیگروهگذاری را حاصل از نام یمفهوم رچسبب صدهایا  هادهاید بپژوهشگر  است ممکن. شودمی

 ورطبه «یکل یا د، بعقبل» مفاهیم با مفهوم هرست و در آن ا «مقایسه» و« پرسش»اهبرد ر دو اساس بر هم بندیمقوله

 مقوله،(. 1384 ،جاجرمی ایمانی و 1391کوربین، س و واسترا) شودایجاد می جامع و رکبهای مهمقولو  مقایسهمنظم 

 نیشتریب دیبا ،هقولم امن. نددر درون خود هست« میمفاه»انواع  کردنبه دلیل جمع باال یمفهوم درتبا ق تریانتزاع یمفهوم

  «مقوله»و ، اهپدیدهیا ث حواداز های مفهومی برچسب «مفاهیم» درمجموعباشد.  داشته آننمایانگر  یهاداده با را ارتباط

هنگام مطالعه اسناد یا  «هاپارگراف و جمالت کدگذاری»در  (.2112)کرسول،  دشونمیاز مفاهیم تعریف ای مجموعه

 برای. پردازدب آن تحلیل بهبتواند  گذارینام از پسآن باشد تا  در نهفته اصلی ایده دنبالبهپژوهشگر باید  ،متن مصاحبه

مرتبط  رعیف مقوالت دنبال به باید و نیست «خطبهخط» تحلیل به نیازیمند نند رویکرد نظامما پارادایمی هایمدل تکمیل

  (.1384 جاجرمی، ایمانی و 1391س و کوربین، واسترا)مدل بود  کنندهکاملو  اصلی یهامقولهبا 

 

 رابطهست که در آن مند اطور که گفته شد این مرحله کدگذاری خاص رویکرد نظامهمان: محوری کدگذاری .81-3-1

 شاملمحورها  این. استهای الگوی پارادایمی یا مقوله محور حول یکدگذاربا قبل  مرحله در تولیدشده یهامقوله نیب

 کوربین، و سواسترا) است  6-12به شرح شکل  «پیامدها و راهبردها ،گرمداخله شرایط زمینه، پدیده، ی،علّ شرایط»

 در نظمی «مقایسه» و« پرسش»با راهبردهای  مقوالت ریسا یا محور، یاصل مقوله کی روی تمرکزانتخاب و  اب(. 1391

ایجاد  شرایط برحسباساسی  مقوله یک تشخیص»با  محوری کدگذاری(. 1387 ک،یفل) شوندمنطقی به آن مرتبط می

ار قر. شودانجام می« راهبردها ینا پیامدهای» و« مقوله برابر در اتخاذشده راهبردهای» ،«مقوله کنندهاحاطه زمینه» ،«شدنش
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 ایشیوه به را هاآنمند فکر و نظام طوربه هاداده دربارهند تا ک، به پژوهشگر کمک میمدلدر قالب یک ها همقولگرفتن 

  (.1391 کوربین، و سواسترا) کند مرتبط هم بهمناسب 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (1181ل، تبدیل کدگذاری باز به کدگذاری محوری )کرسو .1-81شکل 

 ترلکن برای کنش سلسله کیبا  اصلی واقعه و رویدادی، محور فکر حادثه، ایده، معنای به: یمحور دهیپد .81-3-1-8

 ای نام، عنوان» همان مقوله نیا. دارند داللتر آن ب هادادههمان محور یا چیزی است که   یمحور دهیپد. است آن

 (1967) سواسترا (.1391س و کوربین، واسترا) قوالت اصلی استو مرتبط با م« طرح ای چارچوبی مفهوم برچسب

  .(1386 ،امامی و فرددانایی) اشاره داشت 11-12جدول هایی به شرح به ویژگی یمحور مقولهیک  انتخاببرای 

 انتخاب مقوله محوری ی برایهایویژگی .88-81جدول 

 هاویژگی ردیف 8

  آن به هامقولهامکان ربط دیگر ودن یا ب محور 1 2

  هاداده رهایش دفراوانی ظهور آن یا نشانه 2 3

 هامقوله یده ربطمنطقی و محکم برای  حیتوضوجود  3 4

 یعموم هینظر کیو تولید  یواقع و خرد هایعرصهودن برای استفاده در ب یانتزاعی کاف قدربه 4 5

 یاکتشاف تقو و عمق ازلحاظ هینظرو امکان رشد دادن  گرید میمفاه با تلفیققابل 5 6

 د.نشومی موردنظربه حوادث، رویدادها و اتفاقاتی که منجر به وقوع یا توسعه پدیده اشاره : یعلّ طیشرا 81-3-1-1

 طیراش. باشد «ییا رویداداری گفت ،یرفتار» واقعه هر تواندیماست که  موردمطالعهپدیده بروز شرایط علّی عامل اصلی 

 که یانزم یحت .شودیم انیب «علت به و سبب به چون، ،ازآنجاکه کهدرحالی ،یوقت» رینظ یواژگان با اغلب هاداده در یعلّ

قدم ی مدادهایرو ینیبازب، هاداده به منظم نگاه، دهیپد خود» به توجه با تواندیمپژوهشگر  ندارد وجود ییهانشانه نیچن

 .ابدیب را یعلّ طیشرا ،«یزمان ازنظربر پدیده 

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

پدیده 

 محوری

شرایط 

 علّی

 راهبردها پیامدها

ایشرایط زمینه  

گرشرایط مداخله  
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 ژهیو اتیخصوص گرنشانو  «واکنش/کنش» راهبردهایوقوع  شرایط خاص مجموعه بیانگر :یانهیزم طیشرا 81-3-1-9

 متقابل شکن آن در که است بعد کی طول در ایپدیده با مرتبط عیوقا ای حوادث محل ،یعبارت به است. پدیده اثرگذار بر

 .ردیگیم صورت دهیپد به پاسخ و اداره کنترل، برای

 ای تسهیلتواند و می دارد دیدهپ «متقابل کنش» راهبردهای ساختاری شرایط اشاره به :گرمداخله طیشرا 81-3-1-4

 اقتصادی، وضعیت فرهنگ، زمان، فضا،»مواردی چون  شرایط این. باشد خاص زمینه یک درون راهبردهای محدودکننده

 صدق موارد همه درباره لزاماً ا طیشرا همه .گیردرا در بر می« فردی بیوگرافی و تاریخ حرفه، شناختی، فن وضعیت

 کار نیا. دکن استفاده دیبا خود یهالیتحل در یککدام از دهد صیتشخ که داردی بستگپژوهشگر  خود به نیا و کندنمی

 .ردیپذیم صورت« واکنش و کنش»سازی در آسان یا مشکل هاآنگی نقش چگون دادن نشان با

. ودشمی گفته کنشگران سوی از موردنظر پدیده به «پاسخ یا انتقال داره،ا مدیریت،» به راهبردها :راهبردها 81-3-1-0

 دهیپد اداره آن هدف که دارد اشاره موردمطالعه دهیپد با مواجهه برای هاییحلراه ارائه به موردنظر راهبردهای

 .مشخص خواهد بود لیدل اب و هدفمند راهبردها .است آن برابر در دادن نشان تیحساس و آن با برخورد ،موردمطالعه

  .داشت خواهد بر در دهیپد یبرا را ییامدهایپ هرحالبه اماباشد  دهیپد به مربوطی غیر اهدافی برا است ممکنگاهی 

 ها آن .دهستن پدیده یک اداره یا پاسخراستای  در «هاواکنش و هاکنش» حاصل و جینتا امدهایپ :پیامدها 81-3-1-1

 اتفاق آینده در یا رحاض زمان درکه  اشندب بالفعل یا بالقوهتوانند خاصی نیستند و می منظوری یا برا بینیپیش قابل همیشه

 دیگر درزمانی شرایط از بخشی است ممکن است زمانی برهه یک در متقابل کنش/کنش پیامدهای آنچه روازاین. بیفتند

  (.1391س و کوربین، واسترا) باشد

 

و در رویکرد ظاهر شونده بعد  محوری کدگذاریادامه در  مرحله اینمند یکرد نظامدر رو: یانتخاب یکدگذار .81-3-9

ردازد پها در مسیر رسیدن به نظریه میو مقوله بندیدسته پیوندبه  ترانتزاعی و باالتر سطحی دراز کدگذاری باز است که 

کنند. در تغییر میچگونه  شدهتعییند ابعادر طول  «هامقوله»که شود میدر کدگذاری باز، مشخص (. 1387 ک،یفل)

هنوز یک آرایش نظری شوند اما پیوند داده می هامقوله زیرو با  بهبودیافتهمند طور نظامها بهکدگذاری محوری، مقوله

و رد ف)دانایی دهداین کار را انجام می هاسازی و بهبود مقولهیکپارچهبا  . کدگذاری انتخابیندارندنظریه  برای پیدایش

 هاییادداشت کدگذاری، یهانوشته مقوالت،» اساس بر نویسنده نقش در بیشتر پژوهشگر مرحله این در (.1386امامی، 

ن به آ مقوالتمند سایر ربط نظام و «یمحور مقوله»با انتخاب ی را قبل مراحل هاییافته ،«هادیاگرام و هاشبکه نظری،

 توجه حالت نیا در. شودانجام می شتریب توسعه و بهبودی نیازمند هامقولهکمیل ت و روابطاین کار با اثبات . کنددنبال می

 .(1391س و کوربین، واسترا) است ابعادشان و هامشخصه یمبنا بر هامقوله انیم روابط به
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 یاعتباربخش .81-1

قابلیت  ،انتقال ،اعتبار» شامل (1985) 1گابا نکلن ویلعیارهای ارزشیابی ماز توان پژوهش میاعتباربخشی به نتایج  منظوربه

  .(2111)لیتز و زایاس،  استفاده کرد 2«پذیری تأیید و اعتماد

 واقعی هب اعتماد درجه و دارد اشاره پژوهش هاییافته و هاتوصیف بودن واقعی به پذیرییا باور اعتبار اعتبار:. 81-1-8

 نتایج و هایافته که معنا این به .استدر آن  شدهانجام شپژوه زمینه و پژوهش کنندگانشرکت برای هایافته بودن

ه ی بهایاز روشتوان مییابی به این معیار . برای دستاست بوده پاسخگو ذهن و نظر در که باشد همانی پژوهشگر،

 .کرداستفاده  12-12شرح جدول 
 پژوهش گراندد تئوری نتایج های برای تعیین اعتبار . روش81-81جدول 

 توضیح وش ر ردیف

 مثلث ای چندجانبه یابیارز 1

 سازی

 طراحی و مصاحبه جهت پژوهش نمونه انتخاب و هاداده آوریجمع دراستفاده از منابع مختلف 

  مصاحبه سؤاالت

توسط  ارزیابی 2

 پژوهش در کنندگانشرکت

 هانآ ظرندریافت  و مصاحبه در کنندگانمشارکت برای شدهاستخراج کدهای و مصاحبه متنارائه 

. است استفاده ای انتقالقابل هاجا ای هاگروه گرید در حد چه تا مطالعه یهاافتهی کهاین به اشاره :یریپذانتقال. 81-1-1

 شیافزا باعث تنوع یحداکثر اصل همان ای دهیپد کی مورد در مختلف کنندگانمشارکت گوناگون تجارب و هادیدگاه

 و انتخاب وهنح بستر،» از یروشن فیتوص دیاب ،پذیریانتقال لیتسه رایبپژوهشگر . دشویم هایافتهانتقال تیقابل

 در هاافتهی کاربرد تیقابل بارهدر خواننده تا ندک ارائه «لیتحل ندیفرا و داده یآورجمع ،کنندگانمشارکت یهایژگیو

 استفاده کرد.  13-12ح جدول هایی به شرتوان از روشبرای این منظور می .دینما قضاوت گرید هایتیموقع
 پذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری های برای تعیین قابلیت انتقال. روش89-81جدول 

 توضیح روش  ردیف

  دیگر محققین توسط احتمالی استفاده جهت پژوهش مراحل کلیهمستندسازی مکتوب  مستندسازی 1

  پژوهش نهایی گزارش در پژوهش محیط و شوندگانمصاحبه یدموگرافیک شرایطارائه تفصیلی  ایزمینه شرایط گزارش 2

                                                           
1. Guba & lincoln 

2. Credibility,  Transferability, Dependability and Confirmability  
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. شودیم گفته متفاوت طیشرا و زمان طول در هاداده یداریپا به ثباتقابلیت اعتماد یا  اریمع: قابلیت اعتماد. 81-1-9

 دوق رصد توافتوان از دبرای این منظور می. کندبه این نوع ارزیابی کمک میپژوهشگر  گیریتصمیم یندهایفراارائه 

ی ها کدهایدر هریک از مصاحبهد. استفاده کر کدگذاری رائه آموزشاو یک یا چند مصاحبه تصادفی با انتخاب  کدگذار

-یممشابه بودند با عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخص پژوهشگر و کدگذار منتخب که ازنظر 

  . (1388)خواستار،  محاسبه خواهد شد ستفاده از فرمول زیردرصد توافق بین دو کدگذار با اشوند. 

= درصد پایایی
2 ∗  تعداد توافقات

تعداد کل کدها
∗ 100 

 سازمان داد   14-12توان در جدولی به شکل جدول نتایج حاصل از این بررسی را می     

 راندد تئوری . جدول نمونه برای نمایش قابلیت اعتماد یا پایایی نتایج پژوهش گ84-81جدول 

 عنوان مصاحبه تعداد کل کدها تعداد توافقات تعداد عدم توافقات درصد پایایی

 3شماره  35 13 9 74%

... ... ... ... ... 

 کل 118 44 21 81%

 .کندمی دیتائرا  هایکدگذارقابلیت اعتماد درصد باشد،  61باالتر از  کهپایایی کل بین دو کدگذار      

 توانمی را یدتائ تیقابل. است منابع از ریتفاس و جینتا ظهور و منابع با هاداده ارتباط دهندهنشان: یریپذ دییتأ. 81-1-4

متأثر از  ،پژوهش جینتاکند که کنترل می اریمع نیا درواقع. دکر نیتضم پیگیریقابلاز راهی  پژوهش روند ارائه قیطر از

وان از تنتایج حاصل از پژوهش گراندد تئوری می تأییدپذیریای بررسی بر. پژوهشگر نباشد هایدانسته شیپ و هافرض

 د.کراستفاده  15-12ی به شرح جدول هایروش
 نتایج پژوهش گراندد تئوری  پذیری تأییدهایی برای تعیین روش.80-81جدول 

 توضیح روش  ردیف

 متخصصین توسط ارزیابی 1

 پژوهش فرآیند از خارج

 تا قرارگرفته پژوهش فرایند از خارج دانشگاهی اساتید از تن چند یاراخت در پژوهش این نتایج

 .دشو بازبینی و مطالعه

 نمودن فراهم منظوربه هامایهدرون گیریشکل و تحلیل ها،داده آوریجمع از اعم پژوهش مراحل پژوهش فرایند تشریح 2

 .دوشمی حتشری کامل صورتبه خوانندگان و مخاطبین توسط پژوهش ممیزی امکان
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 دهمزسیفصل 

  روش پژوهش تحلیل محتوا 
 

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا

 اهداف یادگیری

  مفهوم تحلیل محتوا و انواع آنآشنایی با 

  گیری در تحلیل محتوا آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در تحلیل محتواآشنایی با مالحظات جمع 

  ها در تحلیل محتوا با مالحظات تحلیل یافتهآشنایی 
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 مقدمه 

 های علوماست که امروزه در اغلب زمینه پژوهشیپردازد. تحلیل محتوا روش ها میانواع پیام مطالعهتحلیل محتوا به 

ه معرفی رد. در این فصل بشناسی، سیاست، تبلیغات، ارتباطات و مدیریت کاربرد داشناسی، جامعهویژه روانانسانی و به

 شود. کلی و مبانی اجرایی روش تحلیل محتوا پرداخته می

 

 مفهوم تحلیل محتوا.  89-8  

اده توان از روش تحلیل محتوا استفان و حتی پیچیده در یک متن میه، مبهم، پندوپهلومنظور بررسی محتوای آشکار، به

قرار  مورداستفادهد و هدف نگارنده، گوینده یا ناقل مطلب، کرد. این روش برای کشف جهان کلمات و جمالت و قص

 ترین وجه تمایز این روش با دیگر. مهمدهدگیرد و به سؤاالت مرتبط به درون یا پیرامون محتوای یک پیام پاسخ میمی

 پندروفیکر. (1395)خنیفر و مسلمی، ها از قبل وجود دارند است؛ یعنی داده« غیر مخل»ها در این است که روشی روش

 و یعانم ها،شیگرا الگوها، شناخت جهت مواد ساختار ریتفس و مشروح ق،یدق مند،نظام یبررس»را تحلیل محتوا  (2112)

های پژوهشی های تخصصی در پردازش داده. تحلیل محتوا روشی پژوهشی و شامل شیوهکندتعریف می« موضوعات

ز ا استخراجقابلها و یا درک موارد پنهانی و دراکی و احساسی پیامهای اوجوی دریافت جنبهاست. این روش در جست

د یک یا چند مورد از موارد معرفی شده در توان(. اهداف استفاده از تحلیل محتوا می5: 1381بیانات و محتواهاست )آذر، 

 . باشد 1-13جدول 
 تحلیل محتوا روش اهداف استفاده از انواع . 8-89جدول 

 یحتوض  انواع ردیف

 هاو بررسی تغییرات رفتار آن داستان انقهرمان مطالعهاز محتوا مانند مفهومی شرح  شرح کیفی محتوای پیام 1

  یطول ای یمقطع صورتبه های ساختاری محتوای پیامتوصیف ویژگی توصیف کمّی محتوای پیام 2

 شونت و چگونگی نمایش آنمانند خ محتوای رسانه بندیطبقه الگوها یا روندها در رسانهتوصیف  3

 های غالب تولید محتوا بر اساسبندی و کمّی کردن جنبههای رسانه، دستهبررسی سیاست استنباط از سازنده محتوا 4

 دستور کار رسانه، شناسایی اهداف پنهان تولیدکنندگان محتوا

ا هتأکید برشمارش میزان پوشش آن های خاص از جامعه یاارزشیابی میزان پوشش گروه استنباط از مخاطب محتوا 5

 مانند بررسی فراوانی پوشش رسانه از مرد و زن، گروه سنی، گروه اقلیت و...

یغات و ها با تأکید بر نظریه کاشت، مانند آثار تبلو آثار رسانه امیپ رندهیگ واکنش ینبیشیپ اثرات محتوا در مخاطبان بینیپیش 6

 دهی و پرخاشگریرفتار مخاطبین  مانند رأی همبستگی بین نتایج تحلیل محتوا و

 بررسی روند تغییرات محتوای یک رسانه در طول زمان  استنتاج از سوابق ارتباطات 7

 میزان همخوانی محتوا با ماهیت رسانه مانند رعایت هویت محلی بودن رسانه در محتوا های ارتباطاتاستنتاج ویژگی 8

 آنان اظهارات ای و مارانیب با مصاحبه متون ترجمه و ریتفس یسنجروان 9

 شناخت.  2-13برای درک تحلیل محتوا باید مفاهیم پایه و کلیدی آن را به شرح جدول      
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 . مفاهیم پایه در تحلیل محتوا 1-89جدول 

 توضیح مفهوم ردیف

 ارزش تحلیل مانند محتوای یک نشریه، کتاب یا فیلم     دارای هر نوع پیام محتوا  1

 همان مقوله یا متغیر و با دو نوع: واحد محتوا  2

  به محتوا  شدهدادهنظیر فضا و زمان اختصاص : فیزیکیالف( 

اشاره به مورد )ب( نمادین: شامل واحد مبتنی بر دستور زبان )یک جمله یا عبارت(، واحد ارجاعی  

 یک مضمون خاص در پیام(   شدنمطرحخاص(، واحد مضمونی )

واحد  3

 هشپژو

 و از میان انواع واحدهای محتوایی و شامل   پژوهشو سؤال  موضوع بهبسته 

بندی با کدگذاری و سنجش واحد محتوا مانند الف( واحد ثبت یا واحد تحلیل: برای شمارش و طبقه

  2 کدو زن با  1 کدجنسیت مرد با 

 از واحدهای ثبت  تربزرگواحدهای متن  ب( واحد متن یا زمینه:

 گیری: واحد انتخاب از میان کل نمونه نمونهج( واحد 

« مقوله ریزمقوله و »یا « ، میانی و جزئیاصلی»مقوله با اسامی  که گاهی همان متغیرهای اصلی تحلیل محتوا مقوله  4

 تحلیل محتوا    هدف عملیاتی کردن مفاهیم برای اجرایبا « موضوع و طبقه»یا 

ی کمّ برت که ی اسباکسانها در تحلیل محتواست و اکثریت ترین بحثدن، یکی از مهمی یا کیفی بوکمّ سراختالف بر       

کرد اشاره دارند. بر اساس قابلیت استفاده از هر سه روی همآنکنند. منابع متعددی به نوع کیفی بودن تحلیل محتوا تأکید می

 شود.بندی میمتقسی 3-13کمّی، کیفی و ترکیبی، تحلیل محتوا به سه دسته به شرح جدول 
 ها ی دادهآورجمع. انواع روش تحلیل محتوا بر اساس شیوه 9-89جدول 

 توضیح  انواع ردیف

  .است امیپ در پنهان و یادیبن یمعان کشف باها همراه آوری کالمی دادهجمع کیفی 1

 .است یاضیر مفهوم اب یعدد شکل یکمّ از منظورها همراه با تحلیل آماری است. آوری کمّی دادهجمع کمّی 2

 شوند. آوری و آماده تحلیل میصورت عددی جمعصورت کالمی)معنایی( و هم بهها هم بهداده ترکیبی 3

 

 فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا . 89-1

 است.  4-13مراحل اجرای پژوهش تحلیل محتوا به شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا4-89جدول 

 توضیح حلمرا ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن نوع کمی، کیفی یا ترکیبیلهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 توا گیری در روش تحلیل محگیری با توجه به نوع کمی، کیفی یا ترکیبی و مالحظات خاص نمونهنمونه گیرینمونه 2

 کمی، کیفی یا ترکیبی و تأکید بر برگه و دستورالعمل کدگذاریکیفی با توجه به نوع  هایدادهآوری جمع هاآوری دادهجمع 3

 آوری شده کمی، کیفی یا ترکیبیهای جمعبا توجه به نوع داده هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5
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 تحلیل محتوای کمّی. 89-9 

یری و گعددی مبتنی بر قوانین معتبر اندازه یهاباارزشی نمادهای ارتباطی که مند و تکرارپذیر برانظام یپژوهشروش 

 است.  شدهارائه 5-13شود. محورهای تعریف در جدول توصیف و استنتاج می تیدرنها
 .  محورهای مهم تعریف تحلیل محتوای کمّی 0-89جدول 

 توضیح محورها ردیف

 ، بیان و آزمون فرضیه یا سؤالمسئلهطرح مندی چون های نظامدارای گام مندینظام 1

 «های پژوهشو مشخص بودن رویه 1قابلیت اعتماد، عینیت، عملیاتی کردن متغیرها» موضوعات برتأکید  یریتکرارپذ 2

تواند از شخصی به شخص دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر کند. نمادهای ارتباط معنی یک نماد می نمادهای ارتباطی 3

 توان در محتوای مصاحبه، نامه، نشریه، کتاب، فیلم، پوستر، نقاشی و امثال آن بررسی کرد.  ا میر

گیری با عدد اندازه 4

 و  قوانین معتبر

های محتوا به واحدبرای تبدیل ای به یک ویژگی، ای یا فاصلهتخصیص یک عدد با مفاهیم اسمی، رتبه

  (برای پردازش آماری کنترلقابلی شکل بهها از دادههدف تقلیل مجموعه بزرگی )با  شمارشقابل

 معنی آن یا همان استنتاج است. دربارهتوصیف ارتباطات و گرفتن نتیجه  توصیف و استنتاج 5

 به ربوطم هایمؤلفه یفراوان انعکاس و فیتوص دنبال به لیتحل یواحدها برشمارش دیتأک با تحلیل محتوای کمّی     

پارامتری »های آماری نشان از کمّی بودن روش تحلیل محتواست که در آن از دو نوع آمار ده از روشاستفا .است پژوهش

   توان استفاده کرد.می« و ناپارامتری

 

 گیری در تحلیل محتوای کمی مالحظات نمونه. 89-9-8

گیرد. واحدهای محتوا میمورد توجه قرار « محتوا و پژوهش»گیری در تحلیل محتوای کمی دو دسته واحد برای نمونه

هستند.   «فیزیکی و نمادین»وسیله تولیدکننده محتوا و دارای دو نوع عناصری مستقل از پژوهش و اغلب تعریف شده به

است. واحدهای پژوهش، « معنای درون متن»و واحدهای نمادین شامل « زمان، فضا و تعداد موارد»واحدهای فیزیکی شامل 

 هستند.  6-13در چهار دسته به شرح جدول  میتقسقابلیف و انتخاب پژوهشگر و اجزایی از محتوا با تعر
  انواع واحدهای پژوهش .1-89 جدول  

 توضیح انواع ردیف

 انتخاب از میان کل محتوا با حجم مشخص  گیریواحد نمونه 1

 دگذاری بندی یا قرارگیری در طبقه خاص در فرایند کعناصری از محتوا برای طبقه واحد ثبت 2

 در شرایط ضرورت وجود واحد متن یا زمینه برای کدگذاری واحد ثبت  واحد متن یا زمینه 3

 برای پاسخ به سؤاالت با تحلیل آماری « کلمه، موضوع و ماده»واحدهایی مانند  واحد تحلیل 4

ی بهتر اگیری طبقهفاده از نمونه، است«رسانه و دوره پخش یا انتشار»محتوا با توجه به  در شرایط وجود تفاوت در      

تر اوتو جمعه متف پنجشنبه هایروزبرگزاری مسابقات  علت بهی شنبه روزهار داخبار ورزشی محتوای است. برای نمونه 

                                                           
ه برای نمونه  انضباط شاگرد مفهوم انتزاعی است کشوند. می گیری تعریفاندازهشکل قابلی که در آن مفاهیم متغیرها بهینداعملیاتی کردن متغیرها: فر .1

 هستند.  برای دیگران تکرار قابل ممکن است بر اساس غیبت از کالس و انجام ندادن تکالیف، تعریف عملیاتی شود. مفاهیم عملیاتی، عینی و 
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ایج های ربا روشنمونه مناسب  ، نسبت به انتخابهامحتوای رسانهها در تفاوتاین باید با شناخت از سایر روزهاست. 

 (.   1396؛ قاسمی و همکاران، 2115)رایف و همکاران،  اقدام کرد 7-13به شرح جدول در تحلیل محتوا گیری نمونه
 های جمعی گیری در انواع رسانه. مالحظات نمونه3-89جدول 

 گیریروش نمونه نوع محتوا ردیف

 ه و...(، دو تا چهارشنبهشنبسهدو هفته آماری از یک سال )انتخاب تصادفی دو تا دوشنبه، دو تا  هاروزنامه 1

 شماره( 12در یک سال ) هرماهانتخاب تصادفی یک نسخه از  هانامههفته 2

 (برنامه 24در یک سال ) هرماهانتخاب تصادفی دو روز از  اخبار شبانگاهی تلویزیون 3

 شماره( 12در یک سال ) هرماهانتخاب تصادفی یک نسخه از  مجالت خبری 4

 (هرماهایجاد یک سال )انتخاب تصادفی یک نسخه از  (سالهجپنها )دوره مجله 5

 و...( شنبهسه تا 9دوشنبه،  تا 9هفته آماری )انتخاب تصادفی  9 جادیا (سالهپنجها )دوره روزنامه 6

از  دوشمنرصورت مناسب و نیازمند این است که نمونه بهپژوهش، پژوهشگر اعتبار و قابلیت اطمینان  بردن باالبرای      

( 2113صورت استاندارد وجود ندارد. ویمر و دومینیک )ها امکان تعیین اندازه نمونه بهجامعه آماری انتخاب شود. در رسانه

 اننددر شرایط خاص م. دارند دیتأکدر تحلیل محتوا  موردمطالعهدرصد کل محتوای  25تا  11به حداقل نمونه بین 

ای مانند انتخاب چند کتاب در یک حوزه و های طبقهگیرییژه در نمونهوگیری بر اساس تعداد صفحات و بهنمونه

و  های پیمایشیگیری استفاده کرد. این جداول بیشتر در روشتوان از جداول ویژه نمونهمی هاآنای از گیری طبقهنمونه

گیری ( نمونه2112) و همکارانش 1از دیدگاه نیوبلود شوند.انتخاب نمونه مکفی از جامعه برای تعمیم به آن استفاده می

له، روزنامه، مج»نیاز دارد. انتخاب نوع رسانه مانند « نوع رسانه، تاریخ و محتوا»محتوای رسانه به سه بعد  لیتحلبرای 

اشاره « خبمنتمحتوای »انتخاب محتوا به و  «های زمانیدوره»مانند انتخاب تاریخ  ،«رادیو، تلویزیون و فیلم یا سبک برنامه

مونه نحوه انتخاب ن»و در ادامه « موردبررسیبازه زمانی »، سپس «نوع رسانه»ابتدا باید پژوهشگر . در این رویکرد کنندمی

 .گیری مشخص کندرا برای نمونه« از محتوای رسانه

 

 ها در تحلیل محتوای کمی  آوری دادهمالحظات جمع. 89-9-1

شده به طراحی و ساخت برگه کدگذاری و  دهیسازمانی فرایندی گیری مناسب در تحلیل محتوا باید طپس از نمونه

های ها اقدام کرد. پیش از ساخت ابزار باید واحدهای تحلیل از درون مقولهآوری دادهدستورالعمل کدگذاری برای جمع

 اصلی موجود در محتوا شناسایی شود. 

ز دل محتوا ا «متغیرهای پژوهش»یی اها همان شناسمقولهبندی یا تعیین مقوله: تحلیل محتوابرای  بندیمقوله. 89-9-1-8

ر اساس یی بهای مجزابخشباید محتوا را به  موردبررسیمحتوای از  «هامقوله»یا تعیین « بندیمقوله»در . و مفاهیم آن است

  . کردقسیم ت 8-13جدول ی شده در فمعر هایویژگی
 

                                                           
1. Newbold 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

249 

 ها. مبانی مهم در ساخت مقوله1-89جدول 

 توضیح ولاص ردیف

 موردبررسیمحتوای  دهندهپوشش جامعیت 1

 مقوله بیش از یک عنصر در قرارنگرفتن یک  انحصاری شدن 2

  های متفاوت از آن نبود امکان برداشت برداشت یکسان 3

 لیتحل هایواحد دربارهکدگذاران گوناگون  نظراتفاقامکان یا عینیت وجود  پایایی 4

 برخوردار از معیار انتخاب وانین عمومی و معین ساخت مقوله و با قمطابقت  منظم بودن 5

 بودن پژوهشاهداف ها( و مبتنی بر برگرفته از مبانی نظری )ترجیحاً نظریه پشتوانه نظری 6

 در پذیرش گربودن موضوع، اکراه تحلیل نو» لیدال بههای استاندارد ساخت مقولهبرای پژوهشگران  اغلب تالش     

در ساخت مقوله گاهی مقوله به دو یا چند قسمت مانند ت. یسن زیآمیقوفت «کافی بین داوراننای قبلی، توافق هامقوله

صورت هاست. گاهی مقوله ب میتقسقابلجنسیت )زن و مرد(، نوع اخبار )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی( و امثال آن 

-ن یا سرفصلها عناویمقوله درمجموعشود. بندی میمتوسطه و...( دسته سواد، ابتدایی،ی )ترتیبی( مانند تحصیل )بیبندرده

 . تعریف کرد «کد»توان مییا واحدهای تحلیل  مقوله ریزاساس کار تحلیل محتوا هستند. برای هریک از  یها

ن ایشود. خص مش« ها و اجزاء محتوابخش»یا  «محتوا واحد»باید ها مقوله تعیین از پس: واحد محتوا. تهیه 89-9-1-1

 شود. تقسیم می 9-13جدول  شرح به «ثبت و زمینه»به دو نوع واحد 

 . انواع واحدهای محتوا3-89 جدول

 توضیح انواع ردیف

 کلمه .1تواند از جزئی کوچک مثل یک کلمه یا عکس تا واحدی بزرگ مثل کتاب یا فیلم باشد. برای نمونه: می واحد ثبت 1

 . فضا9. زمان، 8. مورد یا آیتم یا عنوان، 7. سکانس، 6. پاراگراف، 5. شخصیت، 4 . مضمون یا تم،3، نماد .2

  (واحد ثبت کلمهبرای قرارگیری واحد ثبت )مانند واحد زمینه جمله برای ای زمینه واحد زمینه 2

توان محتوا را می انواع واحدهای ثبت در تحلیلن آن است و درو «واحد ثبت»برای قرارگیری  «واحد زمینه»در عمل     

 مرور کرد.  11-13به شرح جدول 
 ثبت در تحلیل محتوا . انواع واحدهای 81-89جدول 

 توضیح انواع ردیف

        جمله زمینه واحددر  «معنا» یا «تکرار فراوانی»با امکان تحلیل  ثبت واحد ترینکوچک کلمه 1

       لوگو یا رنگ موسیقیایی، واحد یک عکس،انند م مواردی نماد 2

  وردنظرم جملهتم یا  به نزدیک معانیثبت با  سکانس یا جمله قالب در تصویری یا نوشتاری شکل دودر  تم یا مضمون 3

    تصویر یا متن در آن امثال و طبقاتی پایگاه شخصیتی، ابعاد از محتوا در محوری اشخاص بر تأکید شخص 4

 )کاربرد کمتری دارد( متعدد مضامین و موضوعاتبا  متن به مربوط واحدیو  بندیا  پاراگراف 5

 (ژانر ابندی کتاب بمانند دستهمحتوا  داخلکم  تغییرات)مناسب  فیلم یا کتاب مقاله، مانند پیام مجموعه یک آیتم 6

 تلویزیونی و رادیویی هایبرنامه در ساعت و دقیقه ثانیه، واحدهای زمان 7

 میزان فضای محیطی محتوای رسانه محاسبه برای مترمربعیا  متر و مترسانتی تر،ممیلی مانند طول واحدهای فضا 8
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منظور شمارش و ثبت های اصلی و فرعی بهپس از انتخاب مقولهمحتوای کمی:  در تحلیل کدگذاری .89-9-1-9

و به « 1کد »مرد  مقوله ریزتوان به شود. برای نمونه در مقوله جنسیت میها، کدگذاری در برگه کدگذاری انجام میمقوله

ر اساس کدها بانتخاب باید  ترهای فرعیداد و در برگه کدگذاری وارد کرد. در صورت وجود مقوله« 2کد »زن  مقوله ریز

 است «مسئلهحل »های فرعی های شناختی، یکی از مقوله. برای نمونه در مقوله مهارتباشدفرعی با اصلی  هایرابطه مقوله

نماینده « ب»که در آن « 2-کد ب» . مانندبه کد اضافه کردباالتر توان یک حرف را به نمایندگی از مقوله میو برای آن 

سادگی و جلوگیری از »است. این اقدامات برای  «مسئله حل» مقوله ریزمعرف « 2کد »مقوله اصلی مهارت شناختی و 

د. وجود اها را آموزش دکدگذاری به دیگران، باید آن یبرای واگذار. پژوهشگر استبه نظر و وابسته  «اشتباه در کدگذاری

 کند. برای کدگذاری باید از قواعد شمارشی به شرح جدول میکمک  مسئلهیک دستورالعمل روشن کدگذاری به این 

 استفاده کرد.  13-11
 . قواعد شمارش برای کدگذاری 88-89 جدول

 توضیح انواع ردیف

 س فراوانی تکرار یک مورد درجاهای مختلف نمونهشمارش بر اسا بر اساس فراوانی 1

 داشتن و نه فراوانی آن  بابت بودن و حضورکد فقط  اختصاص حضور یا عدم حضور 2

 ه داخلی  صفحنسبت به تیتر تیتر صفحه اول مورد در وجود تر به دادن ضریب باال مانندضریب دادن   دهی وزن 3

 شامل: «. حدودی و اصالً ، تاکامالً»های اسمی مانند با طیفبار ارزشی مثبت یا منفی  تعیین شدت 4

  (–ای: جهت بار ارزشی را با عالمات مثبت )+( و منفی )ذره رویکرد .1

   9تا  1بندی شدت بین بندی واحدهای محتوا برای تمایز دقیق مثل درجهبندی کیو: درجهدرجه .2

 نسبت به مقوله دیگر زوجی: تعیین شدت اثرگذاری هر مقوله  مقایسه .3

برای واحدهایی چون « 1کد» بارا « فیضع رابطه» مقولهزیر  توانیم ،«رابطه شدت»تری مانند های ذهنیمورد مقولهدر      

« یقو رابطه»امثال آن مشخص کرد. و به همین نحو برای زیرمقوله  و «باشد نیا است ممکن» ،«است فیضع آن احتمال»

گونه موارد ایندر  .امثال آن استفاده کرد و« شوندباهم دیده می»، «رابطه زیادی وجود دارد»یی چون برای واحدها« 2کد»از 

ا بداد. هر طبقه معرف یک متغیر یا مقوله انجام ها یا معیار مشخصی بندی  بر اساس تفاوتمقولهبندی را در توان طبقهمی

 . متعدد استواحدهای تحلیل و  هامقوله ریز

 ها باید از و اختصاص کدی مشخص به آن« عبارات، معنا یا معیارهای خاص»راهنمایی کدگذار در مواجه با  برای    

رگه . درمجموع با تهیه یک باست عملی متغیرها فیتعار املاستفاده کرد. دستورالعمل کدگذاری ش دستورالعمل کدگذاری

 د کدهای مناسب را ثبت کند. توانیا کدگذار میپژوهشگر کدگذاری و دستورالعمل مناسب آن 

های حاصل از انواع محتوای برگرفته از داده ضبط و یکدگذار برای: تهیه برگه و دستورالعمل کدگذاری .89-9-1-4

امثال  و احبهمص اسناد، ها،یسخنران لم،یف ها،یآگه ون،یزیتلو شینما تئاتر، متون، ،یشخص هایادداشتی کارتون، شن،یمیان

ها یا برگه کدگذاری اغلب یک برگه ساده برای ورود کدها بر اساس برگه دادهشود. ذاری استفاده میآن از برگه کدگ

در ردیف یا ستون آن است. اما چگونگی تعیین یا اختصاص هر کد به یک واحد تحلیل از  شدهمشخصواحدهای تحلیل 
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ورالعمل کدگذاری روایی، پایایی و عینیت دست قدر چهگیرد. لذا هر طریق دستورالعمل یا پروتکل کدگذاری صورت می

در  ازحدشیب با جزئیات تعریفالبته باید توجه داشت که کند. بیشتری داشته باشد، نتایج معتبرتری را فراهم می

آید می وجود بهها و تعیین واحدهای تحلیل شرایطی بندیگاهی در مقوله. کندمی مشکل را کدگذاری کاردستورالعمل، 

« شخصیا نام اظهارنشدهدانم، سایر، نمی»نیست و لذا باید از مقوله یا واحدی مشابه موارد  صیتشخقابلدگذار که برای ک

 استفاده کرد.

بود و اغلب در برگه کدگذاری از همه انواع  خواهندمیای یا اسای، رتبههای نسبی، فاصلهکدها با یکی از مقیاس      

مشکلی وجود ندارد، اما اگر قرار است « مقیاس یکسان»هر یک از واحدهای با  داگانهجها وجود دارد. برای تحلیل مقیاس

یا برگه کدگذاری بهتر است ساده ها از کل واحدها به یک برداشت کلی رسید، باید واحدها را همگون کرد. برگه داده

ا توجه به ابتکاری داشت. بنابراین بتوان شکل اما می اندافتههای کدگذاری محبوبیت بیشتری یباشد. هرچند برخی برگه

ای کلی را هتوان توصیهنیست. البته می ریپذامکانیک الگوی استاندارد  ارائههای کدگذاری در شرایط مختلف تنوع برگه

ها یا کدگذاری یکسان ثبت مطرح کرد؛ برای نمونه بهتر است که همه واحدهای ضبط با مقیاس همنوع بر روی برگه داده

های کدگذاری تک موردی برای هر مورد های کدگذاری معموالً تک موردی یا چند موردی هستند. در برگهرگهبشوند. 

ها نهای ورزشی برای پی بردن به مضمون آدر تحلیل کتاب مثالًشود. یا هر واحد ثبت یک برگه جداگانه در نظر گرفته می

همه طبقات محتوا روی همان برگه وارد شود. در برگه ممکن است، از یک برگه برای هر یادداشت استفاده شود و 

های تک موردی زمان و . برگهاستتعاریف موجود بر مبنای عدد یا هر متغیر با یک حرف نمایش کدگذاری تک موردی 

 دهد.نمونه یک برگه کدگذاری تک موردی را نشان می 12-13دهند. جدول سردرگمی را کاهش می
 دگذاری تک موردی برای تحلیل محتوای کتاب. نمونه برگه ک81-89 جدول

 کد مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 2؛ ندارد=1دارد= عطف حیطه صوری 1

 2؛ ندارد=1دارد= عکس

 2؛ ندارد=1 دارد نمودار

 2؛ ندارد=1 دارد پیشگفتار حیطه ساختاری 2

 2؛ ندارد=1دارد= اهداف فصل

 2؛ ندارد=1دارد= سؤاالت ارزشیابی

 2؛ ندارد=1دارد= روایی خواندن حیطه محتوایی 3

 2=؛ ندارد=1 دارد روزمطالب جدید و به

 2؛ ندارد=1دارد= های مناسب برای یادگیریمثال

کند. این حالت فراهم میبیش از یک مورد یا نمونه را در یک صفحه امکان ثبت ی مورد چندهای کدگذاری برگه     

های داد واحدهای مورد آزمون زیاد و تعداد متغیرها کم باشد و از طرفی بخواهیم در هزینه کپی برگهزمانی مفید است که تع

ر سطرها دبرای ثبت  هاموارد نمونهو اغلب های کدگذاری شبیه شبکه شطرنجی یی کنیم. این نوع برگهجوصرفهکدگذاری 

های امهها در برن. برای مطالعات بررسی ثانیهها استاس آنها بر اسیا واحدهای تحلیل برای ثبت در ردیف متغیرهاموارد و 
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وان عدد تهای چند موردی بهترند. در زیر هر ستون میدر نشریات، برگه افتهیاختصاصرادیو و تلویزیونی یا مقدار فضای 

نه برگه یک نمو 13-13واحد زمینه است. جدول نمونه یا حاصل از سنجش محتوا را نوشت. هر سطر، مربوط به یک 

 . دهدرا نشان میکدگذاری چند موردی 
 . نمونه برگه کدگذاری چند موردی برای تحلیل محتوای کتاب89-89 جدول

 ها مقوله                               

 

 

 ها(ها )نمونهکتاب

 محتوایی ساختاری صوری

ف
عط

 

 
س

عک
نمودار 
پیشگفتار 

 

صل
ف ف

اهدا
 

ارزشیابی
 

روایی خواندن
 

به
روز 

بودن
ب  

مثال خو
 

          1کتاب 

          2 کتاب

          3 کتاب

          4 کتاب

...          

ی است.      زیچ چه دنبالبهدر یک مفهوم پژوهشگر برای تهیه پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری باید مشخص شود که      

یگر دپژوهشگران باشد که  درکقابلپروتکل باید چنان روشن و و انسجام برخوردار باشد.  دهیسازمانپروتکل باید از 

 توان اقدامات زیر را انجام داد. بدون هیچ مشکلی آن را تکرار کنند. برای تهیه یک پروتکل مناسب می

 هاداده یکدگذار هدف ییشناسا  .أ

 یکدگذار و واحدهای تحلیل برای هامقوله فیتعر .ب

 رالعمل )از طریق پیمایش نظرات کارشناسان و آزمون کدگذاری( برآورد روایی، پایایی و عینیت دستو .ت

 های مؤثر در کدگذاری معرفی شیوه .ث

 نهایی کردن برگه کدگذاری و دستورالعمل آن   .ج

الزم باید در کدگذاری این مراحل را  اعتبار بارسیدن به یک دستورالعمل کدگذاری استاندارد و پژوهشگر برای      

 دربارهدهد تا کدگذاری از هرگونه انحراف دور باشد. دستورالعمل کدگذاری شامل شرح و بحث و دقت قرار  موردتوجه

عنوان نمونه مقوله به .است «قواعد و چهارچوب کدگذاری»و در کل  طرح و تعریف متغیرها و چگونگی انتخاب محتوا

-تربیتی، همگانی» یهامقوله ریز بهاساس مبانی نظری مدیریت ورزشی توان بر را می« های ورزش در جامعهمؤلفه»

در ادامه  و« تعریف یا معیار مشخص»تقسیم کرد و با یک دستورالعمل برای هر زیرمقوله « ایتفریحی، قهرمانی و حرفه

نمونه پروتکل یا  14-13در جدول . را انجام داد« کدگذاری»را در نظر گرفت تا بتوان بر اساس آن « کدی اختصاصی»

  برای این مقوله خاص نمایش داده شده است.ری دستورالعمل کدگذا
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 .  یک نمونه پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری از یک مقوله 84-89 جدول

 کد های فرعی )واحد تحلیل(مقوله مقوله اصلی

 

 

 

 های ورزشمؤلفه

 1 هاالف( ورزش تربیتی: منظور ورزش مدارس و دانشگاه

های ورزشی با حضور عموم و حات عمومی و همایشتفریحی: ورزش و تفری-ب( ورزش همگانی

 باهدف سالمتی یا تفریح

2 

ها یا کمیته ملی ها، هیئتآور که توسط فدراسیونآور و مقامپ( ورزش قهرمانی: منظور ورزش مدال

 شود.المپیک انجام می

3 

 4 شود.ها انجام میزا و درآمدزا که توسط باشگاهای: منظور ورزش رونقت( ورزش حرفه

واحدهای تحلیل را شناسایی و در هر « روزنامه ورزشی»تواند در یک محتوا مانند با این دستورالعمل کدگذار می     

 های ورزش( کد مربوط را ثبت کند. مرحله آن را در برگه کدگذاری و ذیل ستون مربوطه )در اینجا مؤلفه

را  «زمان محتوا با ثانیه»یا  «مترمربعسانتیبا حجم مطالب »ای مانند فاصلههای را با مقیاس« کدها»توان در مواردی می      

 . های آمار پارامتریک بهره گرفتو در محاسبات آماری از روش در برگه کدگذاری وارد کرد

ق توافیا  عینیتدر تحلیل محتوا به معنای وجود  پایایی: در تحلیل محتوای کمی وایی، پایایی و عینیتر .89-9-1-0

 یشکل هب اعداد صحیح اختصاص عنیم نیز به  روایی است. در اختصاص کد به یک نمونه ثابت بین کدگذارانمناسب 

 .باشد مفاهیم معرف دقیق طوربه که است

ا از هاستنتاج درست بر اساس رویکرد تحلیلی دادهیا  موردبررسیچیز  همان بهرسیدن روایی یعنی : روایی یا اعتبارالف(

ع موارد انوا درمجموع. تأکید دارد موردبررسیگیری موضوع در اندازهابزار بر توانایی گانه اطالعات است. روایی منابع چند

 وهشپژنوعی به روایی ها بههای کمّی و کیفی و ابعاد آشکار و پنهان پیامی دادهآورجمعدر خصوص چگونگی  شدهمطرح

 مرور کرد.  15-13ان در جدول توسه روش اصلی روایی را می درمجموعمرتبط است. 
 یا اعتبار های تعیین روایی. انواع روش80-89جدول 

 توضیح انواع روایی ردیف

 شدهگیری متغیر تعریفبندی باقابلیت اندازهها و در ادامه مقولهگیری و تعریف آنتعیین متغیرها برای اندازه محتوا 1

  موردسنجشرجی مرتبط با متغیر های آزمون با یک مالک خاهمبستگی نمره مالک 2

 سازه نظری یا صفت موردنظر  گیریاندازهدر میزان آزمون  ظرفیتتعیین  سازه 3

 توان مشخص کرد: روایی سازه را با سه اقدام می     

  توسط پژوهشگر  موردنظرتحلیل صفت 

  توجه به چگونگی ارتباط صفت با متغیرهای دیگر 

 ابط فرضی )برای نمونه استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی( برگزاری آزمون برای تعیین رو 

شامل عتبار این نوع اشود. تأکید می« هاتعمیم یا تفسیر یافته»برای  «اعتبار علمی»وجود  ضرورتبهدر رویکرد دیگری      

زدیک ترکیب یا ن»امکان و  «تجربی و روابط علت و معلولی هایپژوهش» ر. اعتبار درونی باست« درونی و بیرونی»دو نوع 

روش که  است« هشپژوتعمیم نتایج  توان». اعتبار بیرونی نیز تأکید دارد «ها مثل پیمایشیسایر روشبا تحلیل محتوا کردن 
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ر نظم زمانی، کنترل و همبستگی د»توان از طریق . اعتبار درونی را میشرایط خوبی در این نوع اعتبار داردتحلیل محتوا 

     تأمین کرد. در جدول« علمی اعتبارو  محتوا ماهیتی، بندطبقه ماهیت»و اعتبار بیرونی را از طریق « گیریابزار اندازه

 است.  شدهیمعرفاعتبار برگه کدگذاری و دستورالعمل آن  بردن باالنکاتی مهم برای  13-16
 ن اعتبار برگه کدگذاری و دستورالعمل آ بردن باال. نکاتی مهم برای 81-89جدول 

 توضیح مورد ردیف

   انکدگذاربرای دستورالعمل کدگذاری مناسب  تعریف کدگذار 1

 هاجزئیات ثبت داده بارهدرآموزش  آموزش کدگذار  2

 در یک یا چند مرحله ا چند کدگذارب آن دستورالعمل و یکدگذار برگهآزمایش  مطالعات آزمایشی 3

  هابرای تحلیل مناسب داده زبان داده مناسب 4

 ثال آن و ام هانشانه ها،شاخص، استانداردهای، ستمیسنظریه مانند استنباطی  هایاز رویکردمناسب استفاده  نظام استنباط 5

یا ا هنتایج یکسان در بررسی یمعنا بهپایایی و عینیت : پایایی و عینیت برگه کدگذاری و دستورالعمل آن ب(     

پایایی کدگذار را نسبت به خودش و در دو زمان متفاوت )کدگذاری توان یم. کدگذاری واحدی ثابت در دفعات است

ته سواخدو یا سه کدگذار از اغلب . دحاسبه کرم کدگذار چند نیبمیزان توافق با تر در سطحی باالتر و مطمئن یااول و دوم( 

تعیین  براید. شودگذاری مشخص کدر  هاآنتوافق  زانیمتا  طور مستقل کدگذاری کنندبهشود تا محتوای ثابتی را می

ضریب کاپا، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون، آلفا درصد توافق، اسکات، »های آزمون توان ازمیزان توافق می

و « کاپا» ،«پی اسکات» یهاروش .استفاده کرد 17-13به شرح جدول « کریپندروف و ضریب توافق همبستگی تطابق لین

   .(1396)قاسمی و همکاران، دارند تری بیشفروانی کاربرد « هولستی»
 های تعیین پایایی . انواع روش83-89جدول  

 توضیح انواع ردیف

 هاهای موافق به کل قضاوتیک محقق با نسبت قضاوت یکدگذار نوبت محاسبه توافق دو توافق در یک کدگذار 1

  هاقضاوت کلموافق به هایقضاوت  نسبتاز طریق  کدگذاردو  میان توافق درصد کدگذار دودرصد توافق  2

 n)میانگین توافق داوران( ÷] 1( +n-1)میانگین توافق بین داوران( )=[ پایایی مرکب ضریب پایایی مرکب 3

 بندی به این نحو که در آن کدگذار باید بین دومقوله دربارهتعیین توافق داوران برای اتخاذ تصمیم  های دوگانهفن تصمیم 4

 دگذاری یکی را انتخاب کند. مقوله در ک

 ](2× )تعداد توافق دو کدگذار ÷ دوم( کدگذاری تعدادکدگذار اول+ کدگذاری تعداد)[× 111 فرمول هولستی 5

 آمدهدستبهدرصد توافق  -درصد توافق مورد انتظار( ÷ 1-پی اسکات= )درصد توافق مورد انتظار پی اسکات 6

 آمدهدستبهدرصد توافق  -درصد توافق مورد انتظار( ÷ 1-د انتظارضریب کاپا= )درصد توافق مور کاپا 7

 1 -( شدهمشاهدهعدم توافق ÷ ضریب آلفا= )عدم توافق مورد انتظار  آلفا 8

 گیرد.محاسبه توافق برای هر مقوله در هر طبقه در میان داوران صورت می توافق داوران در هر مقوله 9

 نسبی و ایفاصله واحدهایدر هنگام استفاده از  کدگذار دو اختالف درجه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون 11

 است. 1-13بر اساس درصد توافق دو کدگذار و بر اساس فرمول  هولستی آزمون     
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 کدگذار دو. آزمون هولستی برای محاسبه درصد توافق 8-89فرمول 

شود. نماد به معنی دو کدگذار ضرب می 2ست که در عدد تعداد توافق بین کدگذار اول و دوم ا Mدر این فرمول       

 1N 2معنای تعداد کدگذاری کدگذار اول و بهN معنای تعداد کدگذاری کدگذار دوم است. برای نمونه اگر تعداد واحدهای به

 شود. مورد باشد، نتیجه چنین می 341مورد و توافق کدگذاران  651کدگذاری شده 

52  =111( ×651 +651÷ ) (341  ×2) 
پرکاربردترین آزمون تعیین پایایی و عینیت در روش تحلیل محتواست. در محاسبه توافق کدگذاران  :اسکاتپی  آزمون      

کند. ضریب های  شانسی را محاسبه میگیرد و توافقطبقات را در نظر می های توافقی و هم ارزشهم فراوانی مقوله

تا توافق  کندهای خاص در یک طبقه محاسبه میاز ارزش مورداستفادهایه نسبت دفعات اسکات توافق مورد انتظار را بر پ

 (.2-13آید )فرمول  دستبهمورد انتظار بر پایه نظریه احتمال 
Pi = %OA - %EA / 1-%EA 

 پی اسکات محاسبه. 1-89فرمول 

د انتظار است. برای محاسبه توافق به معنی توافق مور EA و  شدهمشاهدهبه معنی توافق  OAدر این فرمول      

-صمیمها به تعداد کل تنسبت توافق« توافق مورد انتظار»برای محاسبه شود. از فرمول هولستی استفاده می شدهمشاهده

 آید.  می دستبه« توافق مورد انتظار» هاآنهای مربوط به کدگذاری محاسبه و در مرحله بعد با جمع مجذور 

در  هشدارائهمالک « مروری بر تحلیل محتوا: ارزیابی علمی، پژوهشی و ارزشیابی»مقاله خود تحت عنوان در  1استملر      

 (.1393را برای قضاوت پیرامون ضریب پایایی آورده است )رسولی و امیرآتشانی،  18-13جدول 
 . قضاوت پیرامون ضریب پایایی 81-89جدول 

 میزان توافق داوران  ضریب پایایی

 هیچ صفر کمتر از

 ضعیف 1 – 1/1

 متوسط 18/1 – 14/1

 مناسب 48/1 – 1/1

 قبولقابل 1/1-18

 تقریباً کامل  18/1 -8

های تورالعملدر دس»، «درمیان کدگذاران»خطایی  تواند به معنای وجودیا میزان توافق متوسط به پائین باشد، میاگر نتایج    

ای هرای اغلب آزمونب. باشد« در تلفیقی از این عوامل»یا « یا واحد تحلیل هامقوله ریزها و در تعریف مقوله»، «کدگذاری

 . داشت توجه« پذیریاز باب تعمیمحجم نمونه »و « معرف بودناز باب  انتخاب محتوا»پایایی باید به 

 

                                                           
1. Stambler  
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 ی کمیدر تحلیل محتوا هاداده وتحلیلتجزیهمالحظات . 89-9-9

استفاده از آمار تحلیل کرد.  SPSSمانند   ییافزارهانرمهای آماری و به کمک ا روشتوان بها میآوری دادهجمعبعد از 

ها وری دادهآای و نسبی( بستگی دارد. اگر در جمعای، فاصلهها )اسمی، رتبهآوری دادهتوصیفی و استنباطی به مقیاس جمع

ار رعایت شده باشد از آم« ای و نسبیاصلهاستفاده از مقیاس ف»و « توزیع بهنجار»، «انتخاب تصادفی»های فرضپیش

در  شود. البته استفاده از آمار استنباطیها استفاده میاز آمار ناپارامتریک برای استنباط صورت نیاپارامتریک و در غیر 

 حلیلهای تروشگیرد. انواع صورت میپذیری نتایج به جامعه تعمیمدر  خطا محاسبهو برای گیری از جامعه نمونهشرایط 

  معرفی شده است.  19-13آوری شده در جدول جمع هایداده آماری
 های آماری  . انواع تحلیل داده با روش83-89جدول 

 توضیح انواع ردیف

  موردنظرقوله م از افتاده اتفاق دفعات تعداد نمایش ها وداده کردن خالصه شیوه ترینساده   شمارش و فروانی 1

  آن به نسبت اعداد ریسا تیوضعبا امکان تحلیل  نسبی یا ایفاصله سطح با نمره تعدادی حسابی معدل میانگین 2

  یریسوگ درصد 61 یعنی گزارش 111 از گزارشگر یریسوگ مورد 61مثل  محتوا کل با خاص طبقه یک رابطه نسبت 3

 موضوعات علمی  ها مثل تفاوت دو روزنامه در میزان پرداختن بهبررسی تفاوت بین مقوله هاتفاوت 4

 ها مثل وجود رابطه بین یک برنامه  پرداختن به موضوعی خاص بررسی رابطه بین مقوله رابطه غیرعلّی 5

 ی باشد؟  مقوله خاص دلیل بهتواند آیا ظهور یک مقوله می اینکهمثلبررسی رابطه علت و معلولی بین متغیرها  رابطه علّی 6

 21-13جدول به شرح « آوری شدههای جمعدر دادهروابط غیرعلّی »بررسی ی آماری براهای انواع آزمون     

 . ستاشدهیمعرف
 آوری در تحلیل محتواهای حاصل از جمعداده های بررسی روابط غیرعلّی. انواع آزمون11-89جدول 

 توضیح انواع آزمون ردیف

 رابطه بین دو مقوله در سطح اسمی  داریمعنیبررسی  دو خی 1

 بررسی شدّت رابطه بین دو مقوله در سطح اسمی  وی کرامر  2

 ای رابطه بین دو مقوله در سطح رتبه داریمعنیبررسی  اسپیرمن  3

 ای و نسبی رابطه بین دو مقوله در سطح فاصله داریمعنیبررسی  پیرسون  4

« کل شمار»آوری جمع درصورت .است« دوخی»روش آماری با تحلیل محتوا  های کمیبیشترین فراوانی تحلیل داده     

دو و وی کرامر گیری تصادفی بهتر است هر دو آزمون خیکند، اما در صورت نمونهکفایت می« کرامر وی»ها آزمون داده

برای تعیین میزان شدت آن رابطه « وی کرامر»توان از ، می«دوخی»دار بودن رابطه با انجام شود. یعنی در صورت معنی

 هایبا فراوانی شدهمشاهدههای داری اختالف بین فراوانیبه بررسی معنی« دو یا مجذور کایخی»ده کرد. آزمون استفا

« جدول معیار»دو از خی 15/1  در سطح رایج شدهمحاسبهدو آزمون خی جهینتاگر  .ددار دیتأکفرضی یا مورد انتظار 

ها یا راوانیف کهیدرصورتالبته باید توجه داشت است.  «جامعه کلبه میتعمقابلواقعی و ، دارمعنی»باشد، رابطه  تربزرگ

 رسد. دو به اعتبار الزم برای تعمیم نمیباشد آزمون خی 31کمتر از پژوهش نمونه 
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وان تها را هم مشخص کرد. برای نمونه میتوان بر اساس تعیین رابطه، رتبه مقولهای اسپیرمن میهمبستگی رتبهدر       

ناوین روی بیشتر ع یفراوانوه تأکید دو روزنامه روی عناوین مختلف را با رتبه بیان کرد. یعنی کدام روزنامه تأکید یا نح

که ز اینکند. بعد ابندی و قابلیت مقایسه را بیشتر میها به درصد، امکان رتبهموضوع خاص دارند. در مواردی تبدیل داده

مقایسه  ای، قابلیتوسیله فرمول همبستگی رتبها برحسب درصد مرتب کرد و بهتوان مطالب ردرصدها محاسبه شد، می

 دو روزنامه را نشان داد.

 

 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوا89-9-4

  است.  21-13جدول به شرح  «انواع خطاهای احتمالی»های ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوا بررسی یکی از روش 
 طاهای احتمالی در تحلیل محتوا . انواع خ18-89جدول 

 توضیح انواع ردیف

  پژوهشهای خاص درباره محتوای داوریهای شخصی و پیشاستنباط ایخطای هاله 1

 طور یکنواخت به یک سمت و در جهتی خاص تحلیل اعداد به سوگیری یا خطای سیستماتیک 2

 توای موردنظر  در دسترس نبودن متن و مح کمبود یا عدم دسترسی به محتوا 3

 وجود کدهای با تعریف ناقص و برخوردار از فرهنگ و نوع تفکر اثرگذار روی تحلیل   خطای ابهام در قضاوت 4

 خطاهای مربوط به کدگذار  خطای کدگذار  5

نتروپی آ روشاست. « آنتروپی شانون»روش  راه دیگر ارزیابی کیفیت پژوهش انجام شده در تحلیل محتوا استفاده از      

ت. این توزیع احتمال اس انیب باگیری عدم اطمینان حاصل از نتایج پیام برای اندازهو اطالعات  هینظربرگرفته از  شانون

 شود. نوشته می 3-13صورت فرمول عدم اطمینان به
E≈S{P₁, P₂ … Pn}=- k∑ͫi [PᵢLnPᵢ] 

گیری عدم اطمینان با توزیع احتمالی . اندازه9-89فرمول   

مقوله است. در  nتعداد کدگذار )پاسخگو( و  mیک ثابت مثبت،  Kهای برابر یک، و یعنی فاصله iدر این فرمول       

 بتناسبهها شود. برای اجرای فرمول ابتدا باید مقولهبندی میطبقه« مقوله n»در « پاسخگو m» نظرازنقطه« پیام»این رابطه 

جدول آنتروپی شانون در چهار مرحله این های شود. بر اساس دادهی ارائه صورت جدول توزیع فراوانبهپاسخ هر کدگذار 

همیت ا تعیین ضریب»و « محاسبه میزان عدم اطمینان هر متغیر»، «های فراوانیساز هنجار»، «شمارش تعداد برای هر متغیر»

 شود. انجام می« هر متغیر

محاسبه بار »و در مرحله سوم  «بهنجارسازی دادها»وم مرحله دو در « هاآوری دادهجمع»نخست آن در مرحله       

بیشتری برخوردار  (w)از درجه اهمیت یا وزن  ،بار اطالعاتی بیشتربا گیرد. هر مقوله ورت میص« E یا اطالعاتی هر مقوله

ها استفاده قوله. در مرحله پایانی و برای محاسبه ضریب اهمیت هر مقوله از تقسیم بار اطالعاتی هر مقوله بر مجموع ماست

 کلبهشاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه  (w)ضریب وزنی هر مقوله  درواقعشود. می

ارد ی کامپیوتری وجود دافزارهانرمبندی کرد. امروزه ها را رتبهتوان مقولهکند. با نتایج حاصل میپاسخگوها مشخص می
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دهد. در ادامه یک نشانی اینترنتی به این منظور ارد کرده و آن خود این محاسبه را انجام میهای خود را به آن وکه شما داده

 شود:معرفی می
http://www.modirplus.com/detail.php?id=7&kind=soft 

  

 تحلیل محتوای کیفی. 89-4

 شاملیز ن یفیکتحلیل محتوای . هاستداده لیتحل یبعد گام ها،داده یگردآور از پس ،لیل محتوای کیفیتح ندایفر در

 اساس رب. دارند انیهمپوش یکمّ  یمحتوا لیتحل با مراحلاین  از یبعض هاست ودادهتحلیل  یبراروشن  ومند مراحلی نظام

تعریف واحد تحلیل، دستورالعمل کدگذاری،  ی متن،سازادهیپ» مراحل به توانیمرا  ی کیفیمحتوا لیتحل مطالعه، اهداف

ها و تحلیل داده و گزارش فرایند کدگذاری آزمایشی، کدگذاری اصلی، ارزیابی انسجام کدگذاری، استخراج نتایج از داده

 کرد. « داده تقسیم

ها یا مها یا تمضمون»نی است. های پنهان و آشکار بر اساس تفسیر ذهشناخت پیام دنبالبهتحلیل محتوای کیفی      

و نقد دبا گرایان محتوای پنهان است. کیفی مثابهبه« ایاطالعات زمینه»و « محتوای اولیه»عنوان به« های اصلی متنایده

أکید ، بر رویکرد کیفی آن تمحتوای کمیروش تحلیلدر « غفلت از محتوای پنهان متون»و « سطحی شدن تحلیل»اساسی 

رایط شبه  «در ادای واژگان لحن بیان یا نحوه ادای کلمات»تواند عالوه بر میحلیل محتوای کیفی پژوهشگر تدارند. در 

ورت ص« سازیو مدل سازیتم، مند، کدبندیبندی نظامطبقه»کیفی اغلب با فرایندهای  روش د.کنتوجه نیز ی فرد انرو

برای  «و از جزء به کل رسیدن استقرایی»رویکرد ستفاده از با ا(. تحلیل محتوای کیفی 1391گیرد )ایمان و نوشادی، می

قیاسی یا از کل »رویکرد از در مواردی هم  شود.مند میبهرهی داورشیپفهم عمق موضوع یا ابعاد درونی آن و کاهش آثار 

ی، کشکر، اسم)ق شوداستفاده میمقایسه یا آزمایش یک نظریه  هدفتحلیل بر اساس دانش قبلی و برای « به جزء رسیدن

ها وجود دارد که باید آن 22-13در انواع تحلیل محتوای کیفی نیز مفاهیم کلیدی به شرح جدول . (1396راسخ و کرمی، 

 خوبی شناخت و درک کرد. را به
  تحلیل محتوای کیفی پایه و کلیدی در مفاهیم . انواع 11-89جدول  

 توضیح انواع ردیف

 به یک موضوع یا عمل مورد مطالعه  هیافتاختصاصفضای  واحد تحلیل 1

 و مبنای ساخت رمز و کدگذاریهای مشابه ها در قالب یک طبقه با ویژگیای از واژگان یا جملهمجموعه واحد معنا  2

 هایی از متن در ارتباط با موضوعی خاص مبتنی بر مشاهده عینی یا فرض نظری اشاره به بخش منطقه محتوایی 3

 از مضامین با اشتراک در یک وجه گروهی  مقوله 4

 هاای برای ارتباط مضامین و معانی اساسی در مقولهشیوه تم 5

وصیف در ت»، «استنباط در مورد مرجع ارتباطات»هولستی پانزده کاربرد تحلیل محتوای کیفی را در سه مقوله اصلی       

)خنیفر و  است کردهبندی طبقه 23-13به شرح جدول  «استنباط در مورد تأثیر ارتباطات»و « مورد خصوصیات ارتباطات

 (. 1395مسلمی، 
 

http://www.modirplus.com/detail.php?id=7&kind=soft
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 . انواع کاربرد تحلیل محتوای کیفی 19-89جدول 

 کاربرد هاپرسش عناصر انواع ردیف

 مورد در استنباط 1

 ارتباط مرجع

 مؤلف )تحلیل مؤلف( موردبحثهای پاسخ به پرسش کسی؟چه منبع

 ...و های افراد، استنباط ابعاد و تغییرات فرهنگییژگیتحلیل و چرا؟ فرایند کدگذاری

 توصیف 2

 رتباطا خصوصیات

 های ارتباطیتحلیل سبک سازی وهای متقاعدروشتحلیل  چگونه؟ کانال

مقایسه محتوای ارتباط با و  توصیف روندها در محتوای ارتباطی ؟چیزی چه پیام

 استانداردها

  تولیدشدههای های مشهور مخاطبان به پیامدن ویژگیارتباط دا چه کسی؟به گیرنده

 مورد در استنباط 3

 ارتباط تأثیر

ای هگیری خوانایی، تحلیل جریان ارتباطات و سنجش پاسخاندازه با کدام تأثیر؟ فرایند کدگذاری

 ارتباطی

ی اکیفی، مفهومی اسمی و طبقه هشپژواست که اعداد در  نیا درکیفی با کمّی  پژوهشترین وجه تمایز روش مهم          

توانید روی هر یک از این طبقات های آماری کنید. شما تنها میتوانید این اعداد را وارد فعالیتدارند. بنابراین شما نمی

تفسیر داشته باشید یا اینکه در سطح ساده، فراوانی این طبقات را بشمارید و براساس آن تفسیر خود را ارائه دهید. اگر 

 زاباشد که بتوان با شمارش طبقات و محاسبه عدد با مفهوم ریاضی وارد کار آماری شد؛ شما  یحد به موردمطالعهمونه ن

در روش تحلیل محتواست و شما با نوع  مورداشارهشوید. این همان مرز کمّی می پژوهشکیفی عبور و وارد  پژوهشمرز 

جامعه و  پژوهشهدف  ،منطق»با کنید. فی خود را مشخص میکمّی یا کی پژوهشاقدام خود و شناخت این مرز نوع 

های تاریخی درباره تحلیل محتوای کیفی بر در بررسی. توان اولویت استفاده از هر کدام را مشخص کردمی« موردبررسی

 (.1395شود )خنیفر و مسلمی، تأکید می 24-13پنج روش گوناگون به شرح جدول 
  حلیل محتوای کیفی های تروش. انواع 14-89جدول  

 توضیح انواع ردیف

 هاها بر اساس مشابهتبندی در مقولهروش قدیمی و پرکاربرد با برش متن در واحدهای مشخص و طبقه ایتحلیل مقوله 1

تنظیم »، «شناسایی و جداسازی موضوعات»، «های بیانیشناسایی ترکیب»سنجش با زبان فرد و تحلیل بر پایه  تحلیل سنجش 2

 «  ارزشی 7مشخص کردن جهت منفی یا مثبت و شدت آن در طیف »، «رمزگذاری جمالت بیانیو 

 های کالمی و امثال آندستور زبان، اشکال ازجملهتحلیل روی عناصر و ساختارهای صوری بیان  تحلیل بیان 3

 طور مستقیم های صوری و شکل محتوا بهتحلیل بر اساس شاخص تحلیل نحوه بیان 4

 شناخت و درک عمیق از معناهای نهفته در متون ارتباطی )در یک فصل مستقل معرفی شده( یل گفتمانتحل 5

 

 گیری در تحلیل محتوای کیفیمالحظات نمونه. 89-9-8

در پژوهش کیفی، اندازه نمونه باید بر اساس نیازهای اطالعاتی مشخص شود تا به سؤال پژوهش با اعتماد کافی پاسخ 

ها یا واحدهای تحلیل بین ری برای اندازه نمونه یا واحد تحلیل وجود ندارد اما معمول است که تعداد نمونهداده شود. معیا

 در نظر گرفته شود.  31تا  1



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

260 

 ها در تحلیل محتوای کیفیآوری و تحلیل داده. مالحظات جمع89-9-1

د. در روش کمّی ابتدا شوبا هم انجام میها آوری و تحلیل دادهبرخالف روش کمّی، جمعتحلیل محتوای کیفی در      

ی آورکیفی همراه با جمع پژوهش. در روش شوندمی ریتفسو در ادامه تحلیل  های آماریآوری و سپس با روشها جمعداده

لی اص مقولهبراساس  ید. برای نمونه در متنشواستفاده میها برای تحلیل دادهقیاسی و استقرایی های ها از روشداده

. یردگصورت میمطالعه « یادگیری اجتماعی» و« یادگیری کنشگر»، «یادگیری شرطی» یهارمقولهیزو « الگوهای یادگیری»

با توجه به  تحلیلبود، « یادگیری اجتماعی»مفهوم نشانگر  یمطالب «واحد تحلیلیر مقوله یا ز»اساس در این شرایط اگر بر 

 هینظر»با توجه به اگر  .شودانجام می «آن برمیزان تأکید مؤلف »و  «آن یریقرارگمحل »، «جمله در متنآن ناسایی ش»

 «یقیاساستدالل »تحلیل داده شود؛ از ذهن خواننده رسانی در این نوع پیامدر هر یک از محورها و آثار « یادگیری اجتماعی

 هبا جستجوی متن و میزان جمالت تأکید کننده باما اگر . شده استمقایسه با یک نظریه و تحلیل براساس آن اقدام و 

 گرسازی آن توسط مؤلف اشاره شود؛ پژوهشو برجسته موردبررسیدر محتوای  «یادگیری اجتماعی یهنظرر تأکید ب»تحلیل 

می و همکاران، )قاس استفاده کرده است« غالب هینظر» یکلبه مفهوم بررسی جزئیاتی برای رسیدن و از استدالل استقرائی 

1396).  

به  «هر دو یا ترکیبی از استقرائی و قیاسی»با دو روش « ایجاد مقوالت و طبقات»هسته اصلی تحلیل محتوای کیفی      

و  «همگرایی یا شباهت معنادار عناصر داخلی هر مقوله»اید به بها، نتخاب مقولهدر اپژوهشگر است.  25-13شرح جدول 

 توجه داشته باشد. « واگرایی یا تفاوت آشکار میان دو مقوله»
 محتوای کیفیداده در تحلیل . انواع رویکردهای تحلیل 11-89جدول 

 توضیح انواع ردیف

  موضوع( دربارهشرایط کمبود اطالعات مناسب )کل جزء بهصورت به  یتنم هایداده از طبقات ای کدهااستخراج  استقرایی  1

 وع(مکفی درباره موض ینظرمبانی شرایط مناسب ) یقبل هایپژوهش جینتا ای موجود هایهینظربا  لیتحلو  اسیق قیاسی 2

 لی(قب رویکردهای)تلفیق  متن در نهفته میمفاه ریفست و محتوا ای هاواژه مقایسهو انجام  «یفراوان و شمارش» ترکیبی 3

 27-13در مراحلی به شرح جدول « پنهان و آشکار»و در دو بعد  وبرگشترفت صورتبه لیوتحلهیتجز ندیفرااین      

 . شودانجام می
  ها در تحلیل محتوای کیفی وتحلیل دادهفرایند تجزیه. 13-89جدول 

 مراحل ردیف

 با رویکردی رفت و برگشتی

 یل عمیق و پنهان یاوتحلتجزیه

 چه چیزی خواسته بگوید؟

 وتحلیل آشکار ساختار یاتجزیه

 است؟ شدهگفته چیزی چه

 استقرایی یا قیاسی استقرایی یا قیاسی نظام کدگذاری 1

 های اصلی مقایسه با داده اصلی هایداده با مقایسه شناسایی واحدهای متنی 2

 در کنار هم قرار دادن موضوعات کردن واحدهای معنیمتراکم  بررسی دوباره متن و حذف موارد 3

 استفاده از کلمات نزدیک به متن یافتن معنای اساسی متن بندیگروه 4

 تفسیر و استنتاج باز تفسیر و استنتاج باز ها تبیین یافته 5
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معنا و »به یکرد بر وفاداری این روگویند. کنندگان واقعاً میپردازد که مشارکتمیچیزی تحلیل آشکار به شرح آن      

احدهای وشود و ها می، غرق در دادهمعانی پنهان متنبرای آشکارسازی . در تحلیل پنهان، پژوهشگر تأکید دارد« متون اصلی

درک  وها ا دادهبه آشنایی ب، دارکند. شناسایی واحدهای معنیقول انتخاب میعنوان نقلمتن جاری را بهدار مناسب در معنی

ای هترین واحد و حامی بینشدار، کوچکیک واحد معنینیاز دارد.  ترکوچکقبل از تقسیم به واحدهای ها وم کلی آنمفه

پژوهشگر است. هر واحد معین دارای یک کد است که باید در رابطه با متن شناخته شود. این روش فرایند  ازیموردن

شوند. یبندی اطالعات تسهیل مبندی و گروهتعیین مفاهیم برای طبقهشود. در فرایند تحلیل کدها، کدگذاری باز نامیده می

بنابراین  ،تواند در طول فرایند مبهم شوددار میتفسیر واحدهای معنیشوند. هیه میت «استقرایی یا استنتاج»ر اساس کدها ب

اره ای معنادار، پژوهشگر باید درب. بعد از تعیین واحدهنیاز استکدگذاری فرایند  به تداوم برای افزایش ثبات و اطمینان

استفاده از رنگ برای متمایز ساختن هر واحد معنادار در نسخه پوشش همه ابعاد محتوا در ارتباط با هدف بررسی کند.

 ها بر اساسنبودن آن زیتماقابلمجدد واقع شود تا  موردبررسیتواند های رنگ نخورده میاصلی مفید است و قسمت

 ن حاصل شود. هدف پژوهش اطمینا

واحدهای معنادار گسترده، تعدادی از کلمات بدون از دست رفتن محتوای « سازیتراکم و خالصه»در ادامه و برای      

هایی بر اساس سؤاالت تواند به بخشها، محتوای کدگذاری شده میدهابرای استخراج مفهوم دشوند. واحد، کم می

، های معین باید به لحاظ درونیگروههای نظری از آثار تقسیم شوند. بر اساس فرضیهها یا آوری دادهموقع جمع کاررفتهبه

لحاظ بیرونی، متفاوت باشند. این بدین معنی است که هیچ اطالعاتی نباید در دو گروه قرار بگیرد. جلو و عقب یکسان و به

تدا در اب دشدهیتولهای تعداد گروه. کندهم مینتیجه گروه را فرا روندهها، توسعه پیشکردن واحدهای معنادار بین گروه

ندی با بکه چه تعداد گروه کافی است به هدف پژوهش بستگی دارد و گروهیابد. اینتدریج کاهش میبیشتر است اما به

 یابد. رسیدن به توزیع منطقی پایان می

تالش کند تا ماهیت پدیده تحت بررسی را پژوهشگر باید  و شودفرایند تحلیل آغاز می ها ایجاد شدندوقتی گروه     

های وری دادهآ. عمق تحلیل اغلب به چگونگی جمعی دست یابدتردانش عمیقباید حتی با توصیف به بشناسد. پژوهشگر 

 است.  شدهیمعرف هادر تحلیل داده ی تفسیریرویکردها برخی 28-13در جدول آشکار یا نهان بستگی دارد. 

  ی کیفی تحلیل محتواهادر تحلیل داده ی تفسیریکردهارویبرخی . 11-89جدول 

 توضیح انواع ردیف

ها، ازجمله تحلیل روند تغییرات محتوا در طول زمان؛ توصیف روابط و قوانین تعامل و تفاوت درون داده نظریه سیستمی 1

   ها و امثال آن همراه با مقایسه در انواع رسانهبینی پذیری الگو قابلیت پیش

 ها داده دربارهها و قضاوت وجود استانداردی برای مقایسه و تشخیص نوع و مقدار تفاوت ستانداردهاا 2

 « عنوان نشانه آتشدود به»شناسایی پیوند علّی متغیرها و نشانه بودن یک متغیر مانند  هاها و نشانهشاخص 3

 های آن  ایی واقعیتهای زبانی در متون معتبر برای شناسبررسی داده نمودهای زبانی 4

 های طرفین برای تبیین پویایی رفتار، پیامدهای فردی یا جمعی تبادل اطالعات و مطالعه تعاملبررسی پیام ارتباطات 5

 ها و ارتباطات سازمانی  بررسی کارکردهای پیام در سازمان فرایندهای نهادی 6
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 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی89-9-9

ابراین پژوهشگر است؛ بن« خستگی، تفسیر اشتباه و تعصب شخصی»ات در فرایند تحلیل پژوهشگر اغلب ناشی از اشتباه

کیفیت پژوهش  ارزیابیبرای باید کیفیت فرایند تحلیل را از طریق تأیید صحت و اعتبار در کل فرایند پژوهش حفظ کند. 

-13به شرح جدول  «قتصدی قابلیت و انتقال قابلیت اعتماد، ابلیتق اعتبار، قابلیت» مفاهیمتوان از تحلیل محتوای کیفی می

    استفاده کرد. 29
 ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی هایروش. انواع 13-89جدول 

 توضیح انواع ردیف

 از تغییرات  جستجوی معنا از طریق توجه به عوامل عدم قطعیت و عوامل پدیدار شونده برای ایجاد طرحی قابلیت اعتبار 1

 های یک پژوهش به محیطی دیگر تأکید بر ثبات و پایداری و میزان تعمیم یافته قابلیت اعتماد 2

 های موجودهای دیگر با تشریح دقیق و مشابهتمیزان قابل کاربرد بودن نتایج برای گروه قابلیت انتقال 3

 ها ها و میزان تأیید آنبر قدرت تحلیل و دقت داده میزان احراز شاخص عینیت در پژوهش با تأکید قابلیت تصدیق 4

در پژوهش کیفی، واقعیت قطعی وجود ندارد و پژوهشگران بیشتر به شناخت عمیق و موضوعی خاص و نشان دادن      

ن خاصی مت ها ازهستند، زیرا داده میتعمرقابلیغها اغلب بنابراین این پژوهش. پردازندمیجای تعمیم دادن ابعاد مختلف به

« دقت و پایداری بازنمایی،»پایایی شامل  (، معیارهای1981کریپندورف )کارشناسانی مانند شوند.  به همین دلیل پدیدار می

د. ننکبرای ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی مطرح میرا « داده، نتیجه و فرآیند»و اعتبار شامل اعتبار معطوف به 

 دهدار در تحلیل محتوای کیفی را نشان میانواع اعتب 31-13جدول 
 تحلیل محتوای کیفی از دیدگاه کریپندورفاعتبار در . انواع 91-89جدول 

 توضیح انواع ردیف

در معرف بودن اطالعات )اعتبار معنایی با متناظر بودن معنای « گیریمعنایی و نمونه»با تأکید بر اعتبار  هامعطوف به داده 1

 گیری با معرف بودن نمونه(اعتبار نمونه ها با متن وداده

هایی دیگر هها با یافتارزیابی مناسب بودن روش و وجود همبستگی بین نتایج )با دو روش همبستگی یافته معطوف به نتیجه 2

 ها(بینی با واقعیتبین یا میزان همخوانی پیشو پیش

 ها از سوی عمل تحلیلیا ارائه کارکردی روابط درون متن دادهسازی ارزیابی میزان مدلسازی یا شبیه معطوف به فرایند 3
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 همدچهارفصل 

   یتاریخ روش پژوهش
 

 یهدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تاریخ

 اهداف یادگیری

  و انواع آن یتاریخپژوهش  مفهومآشنایی با  

 تاریخی شهوپژگیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

  تاریخی پژوهشآوری داده در جمعآشنایی با مالحظات  

 تاریخی پژوهشها در آشنایی با مالحظات تحلیل یافته  
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 مقدمه

هایی از گذشته توسط حامالن آن است. در این فصل به چگونگی اجرای پژوهش ها و گزارشتاریخ با تأکید به روایت

 شود. پرداخته میی تاریخ

 

 تاریخی مبانی پژوهش . 84-8

 ها است. تاریخ به معنای عامنگاشتن صفحات از روی مدارک و منابع صحیح و نمایاندن علل، نتایج و ثمرات آن« تاریخ»

 دهندهتشکیلاتفاقات خاص »و به معنای اخص « مطالعه گذشته جوامع انسانی»و به معنای معمول « مطالعه گذشته»کلمه 

ژوهش پ»، «نگریتاریخ»، «دانیتاریخ»، «نگاریتاریخ»هشگران بین . برخی پژوشودشناخته می« گذشته جوامع انسانی

-گار مینتفاوت قائل هستند و حتی آغازگرانی چون هرودوت یونانی را تاریخ« سراییتاریخ»و « فلسفه تاریخ»، «تاریخی

هش شود. پژورفی میآن مع پردازشگرسرای روائی و عنوان تاریخدانند نه پژوهشگر تاریخی. با این رویکرد هرودوت به

ی، های تاریخی، نقش نگاه فلسفاست. در پژوهش کنندهگمراهمعنا و حتی تاریخی بدون یک مبنای فلسفی مشخص، بی

در بستر تاریخ است. در پژوهش تاریخی هر سه پارادایم « عبارات، اتفاقات و رویدادهای نهفته»سازی معانی روشن

  . وجود دارند 1-14به شرح جدول « شناسیروش»و « شناسیهستی»، «شناسیمعرفت»
 های فلسفی در تاریخانواع پارادایم. 8-84جدول 

 توضیح انواع ردیف

توان جهان گذشته را شناخت؟ و چه ارتباطی بین فهم تأکید بر تئوری دانش تاریخ با سؤاالتی چون: چگونه می شناسیمعرفت 1

 های پژوهش وجود دارد؟ پژوهشگر و یافته

تأکید بر ماهیت حقیقت با سؤاالتی چون: ماهیت حقیقت در این بعد تاریخی چگونه است؟ چه ابعادی از  شناسیتیهس 2

 است؟  فهمقابلحقیقت واقعاً 

 توان در مورد یکدر جهت پاسخ به سؤاالت پژوهش با سؤاالتی چون: چگونه میمند تأکید بر فرایندهای نظام شناسیروش 3

  توان به حقیقت دست یافت؟دست آورد؟ با چه ابزار یا تلفیقی از ابزار روشی میبه پدیده تاریخی معرفت

شناسانه است. از طرفی انتقادی و هستی-پارادایم غالب فلسفی در روش تاریخی، پارادایم تفسیری درمجموع     

حلیلی این پژوهش با رویکرد تنگر است؛ ولی نحوی گذشتهکند و بهپژوهش تاریخی در حوزه اکتشافی و قیاسی سیر می

تواند از طریق ترکیب داده و اطالعات حاصل بینی کند و این کار میتواند آینده را پیشهای تاریخی میو تفسیری و داده

قت تأمل به تاریخ است. در حقیبا  . پژوهش تاریخی، حاصل نگاه تحلیلی واز منابع گوناگون، اعم از کیفی و کمی باشد

ها پردازد که با ظاهر نقلهایی از زمان گذشته میهای اجتماعی در برههت یک نظام اجتماعی یا حیات گروهبه تبیین کلی

مرور  2-14توان در جدول های تاریخی را می. ماهیت پدیدهسازدفاصله زیادی دارد و اسرار زیادی را هویدا و فاش می

 (. 1395)خنیفر و مسلمی،  کرد
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 های تاریخیه. ماهیت پدید1-84جدول 

 توضیح انواع ردیف

 حوادث مربوط به گذشته و بدون امکان درک و فهم مستقیم و نیاز به مطالعه آن با واسطه  غیرزنده  1

 تکراری نبودن گذشته تاریخی و لزوم توجه به معیارهای تاریخی و پذیرش ضریب خاصی از انحراف در آن تکرارناپذیر 2

 های تکمیلی پژوهشگریک سند و نیازمند استنتاج کامل نبودن در فرا اسنادی 3

 طور مجزا و در تجرید معنا معنا نداشتن وقایع تاریخی به مجزا نبودن 4

 های زمان خویش و جای گرفتن در زمانه خاص برای درک درست آنلزوم ترک ارزش زمان محوری 5

 هایی چون مشاهده و مصاحبه نبودن استفاده از روش غیرروشمند 6

 لزوم مطالعه رویدادهای تاریخی با واسطه  مطالعه با واسطه 7

 «یارائه اطالعات و تفسیر تاریخ ،بردارییادداشتنوشتن، »هایی چون پژوهش تاریخی به تواناییبرای اجرای پژوهشگر 

. است بسیار مهمتاریخی پژوهش در و کنترل سوگیری پژوهشگر عینیت . نیاز دارد موردبررسیموضوع در زمینه 

 قرار دهد جهموردتو «انتخاب، تحلیل و تفسیر مواد منبع»را در های احتمالی تمام گزینهطرفانه شکل بیبهباید  پژوهشگر

 های موجود دررویداد یا شخصیتپژوهشگر الزم است که اریخی صحیح، متعادل و تا حد امکان کامل را تهیه کند. و ت

ستگی شای دقتبهو   شدهبررسیهای افراد مرتبط با موضوع، بر اساس دیدگاهمنابع باید تاریخی را درک کند. پژوهش 

و  هانآد. وظیفه اصلی مورخ انتخاب منابع مطمئن، خواندن قرار گیر ارزیابیمورد کیفیت و اطمینان  برحسبمواد منبع 

و  بسیار مهم استع تاریخی منابصحت د. لذا شوی است که گزارش مطمئن درباره گذشته فراهم صورتبه هاآن دادن قرار

   قرار گیرد.  موردبررسی 3-14 اقداماتی به شرح جدولباید با 

 . اقدامات الزم برای بررسی صحت منابع تاریخی9-84 جدول

 اقدامات دیفر

 منبع  منشأاطمینان از صحت و درستی  1

 وضعیت و اصالت منبع 2

  شوندهمصاحبهها و اعتماد به محقق یا انگیزه 3

 ماهیت شخصی یا عمومی سند 4

 مقدار زمان بین رویداد و نوشته یا تواتر درباره آن  5

 در رویداد یا نزدیکی به رویداد تاریخی پژوهشگر مشارکت  6

  پژوهشگر ای های مشاهدهمهارت و دیدگاه 7

 ترتیب رویدادها  8

 در سند قضاوت صحیحوجود  9

 هدف مواد منابع 11

 های دیگر د ثبتی و سازگاری ثبت با گزارششکاف در اسنا 11

 و اجتماعی دوره زمانی  یجو فرهنگ 12
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ی را دباید منابع متعد یتاریخپژوهشگران کنند، اسناد تاریخی تا حد زیادی در پایایی خود فرق می کهازآنجایی     

حاصل از  متفاوتهای وجود داده هدهندنشان، بررسی و مقایسه کنند. وجود تفاسیر متفاوت از یک رویداد آوریجمع

ع مختلف بین مناب «توافق، ارتباط و شرح اختالف»باید پژوهشگر . ستاز زوایای مختلف ا هابررسی رویداد یا شخصیت

در استفاده از روش پژوهش تاریخی باید به (. 2111)اندرو و همکاران، ی را ارائه دهد و تفسیر متعادل و کاملبیابد را 

 توجه داشت.  4-14ی به شرح جدول چند اصل اساس
 . اصول پژوهش تاریخی4-84جدول 

 توضیح اصول ردیف

 طرفیها برای بیصورت فرازمانی و فرامکانی و رهایی از ارزشعمل کردن به طرفیبی 1

 ها تأمل بر اساس عقل سلیم برای پذیرش داده مثبت تأمل و شک 2

 جزءجزء حوادث برای دستیابی به شناخت جامعغور کردن در اسناد و شناسایی  استقراء 3

 هاای از علتبازساخت کلی یا معنایابی هر حادثه در درون مجموعه یا شبکه جامعیت 4

پژوهش تاریخی کنکاش منظمی در اسناد، مدارک و دیگر منابعی است که دارای حقایقی در ارتباط با سؤال      

وهش با وقایعی سروکار دارد که قبل از تصمیم پژوهشگر به مطالعه درباره پژوهشگر درباره گذشته هستند. این نوع پژ

آوری اطالعات (. تالش پژوهشگر بر آن است تا حقایق گذشته را از طریق جمع1374اند )دالور، ها اتفاق افتادهآن

منظم و  صورتیرا بهها وتحلیل آنوسقم این اطالعات و ترکیب دالیل مستدل، تجزیهارزشیابی کند و با بررسی صحت

-ها و تولید دادهها، پژوهشگر مستقیم به مشاهده پدیدهدر سایر روش(. 24: 1388پور و صفری، عینی ارائه دهد )حبیب

های رو است و به یافتن دادهروبه رفتهازدستپردازد اما در روش تاریخی، پژوهشگر با یک گذشته های موجود می

که توسط افراد مختلف با  جهتازآن دارجهتاست.  دارجهتمطالعه کامالً غایب و  پردازد و موضوع موردموجود می

 .باشد« نمایی، بزرگنمایی، حذف یا تحریفکوچک»و ممکن است در آن  شدهثبتهای گوناگون رویکردها و گرایش

را مورد توجه قرار  5-14توان موضوعاتی به شرح جدول برای استفاده از روش پژوهش تاریخی در علوم انسانی، می

 . داد
 در پژوهش تاریخی بررسیقابل. انواع موضوعات 0-84جدول 

 توضیح موضوع ردیف

 ریزی برای تغییرات بنیادی یک نهاد همچون وزارت ورزش و جوانانمانند برنامه عملکردهای اجتماعی 1

 در رابطه با موضوعات مهم و رویدادهای مهم تاریخی  افراد خاص حالشرح 2

  شدهدیدهکشف روابطی در موضوعات مختلف تاریخی در رابطه با موارد کمتر  هاتفسیر ایده 3

 ترکیب اطالعات قدیم با هم یا قدیم با جدید  ترکیب اطالعات قدیم 4

 مطالعه بررسی دیگر مورخان در چارچوبی جدید برای تفسیر و اصالح  تفسیر وقایع گذشته 5

در ادامه و پس از معرفی روش هم وجود دارد که « تاریخ شفاهی»اریخی، روش پژوهش در رویکرد مطالعات ت      

   ه آن پرداخته خواهد شد. تاریخی ب

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

267 

 . فرایند اجرای پژوهش تاریخی84-1

 را دنبال کرد.  6-14توان مراحلی به شرح جدول در فرایند اجرای روش پژوهش تاریخی می
 . مراحل اجرای پژوهش تاریخی1-84جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 تمرکز روی یک مسئله و قلمروی آن در حوزه تاریخ و نوشتن طرح پژوهش برای آن انتخاب عنوان و طرح پژوهش  1

 گیری از موارد بر اساس طرح پژوهشنمونه گیرینمونه 2

 هاآوری دادههای اسنادی برای جمعروش ویژهبهها استفاده از انواع روش هاآوری دادهجمع 3

 هاآوری شده و توصیف و تبیین آنهای جمعغربالگری نهایی اسناد و داده هاتحلیل داده 4

 گیری کلی و پیشنهادهای احتمالی برای آن ارائه نظریه و تحلیل نهایی همراه با نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

وجه داشت. در این رابطه پاسخ به چند در انتخاب موضوع و مسئله باید به در دسترس بودن منابع برای مطالعه ت   

 کند.میکمک مناسب انتخاب موضوع به « محل، افراد درگیر، زمان و اتفاقات»مانند  محور

 

 گیری در پژوهش تاریخی. مالحظات نمونه84-9

و آثار  داست. هرچقدر اسنا« میزان دسترسی به منابع»گیری در گام نخست تابع با توجه به پس رویدادی بودن آن، نمونه

دوم تابع زمان، توان و امکانات  شود. در گامتری برای نمونه فراهم میبیشتری در دسترس باشد، امکان انتخاب دقیق

توان از روش هدفمند ها و اطالعات میپژوهشگر است. در مواردی و در صورت وجود حجم زیاد یا مناسب از داده

 شود. در دسترس استفاده می گیریاستفاده کرد. در غیر این صورت از نمونه

 

 ها در پژوهش تاریخیآوری داده. مالحظات جمع84-4

آوری کند. ها را جمعها دادهمنبع عمده پژوهشگر اسناد، شواهد و مدارکی است که بتواند در رابطه با مسئله از آن

منابع را ها باید آوری دادهجمعاطالعات الزم و کافی داشته باشد. برای  موردپژوهشپژوهشگر باید در زمینه مسئله 

های صحیح و شواهد تاریخی یا داده .ها پیدا کندرا در آن موردبررسیتا آثار و موارد مرتبط با مسئله جستجو 

-نابع دادهشوند. معنوان پایه تحلیل پذیرفته میای از اطالعات و حقایق مستند است که بهتاریخی، مجموعه استفادهقابل

از گزارش شاهدان عینی و در  اولدستها بود. در منابع هستند باید مراقب آن دومدستیخی اغلب های پژوهش تار

مینان، میزان اط»شود. بنابراین پژوهشگر باید از دیگران از شاهدان عینی استفاده می شدهتهیهاز گزارش  دومدستمنابع 

اشتباهات عمدی یا سهوی در  هرگونهو گزارش منابع مطمئن باشد. از کارهای پژوهشگر آشکارساختن « وسقمصحت

بنابراین باید با معیارهای مشخصی به بررسی، نقد و ارزیابی منابع با دو رویکرد درونی است.  موردبررسیسند یا مدرک 

 پرداخت.  7-14و بیرونی به شرح جدول 
 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

268 

 . انواع نقد و ارزیابی اسناد در پژوهش تاریخی3-84جدول 

 توضیح انواع ردیف

 بررسی ماهیت منابع، حقیقی بودن و اصالت سند بیرونی 1

 بان و ز« تعلق منبع به زمان و مکان معین»، «ها، تمایالت و محدودیت مؤلفانگیزه»، «محتوای منابع»بررسی  درونی 2

ی را شناسایی گنمایدر نقد درونی پژوهشگر باید با زبان بررسی سند مربوطه آشنا باشد و با معیارهایی بتواند اگر بزر      

 اشاره کرد.  8-14توان به موارد جدول های تاریخی میآوری دادهبرای جمع موردبررسیمنابع  ازجملهکند. 
 های تاریخیآوری داده. انواع منابع جمع1-84جدول  

 توضیح انواع ردیف

 و امثال آننامه، سفرنامه، نمایشنامه مانند کتاب، نامه، بیوگرافی، پرونده، شجره مکتوب 1

 ها از حادثه یا پدیدهها بر اساس شنیدهقولنقلالمثل، خاطره، مانند ضرب شفاهی 2

 مانند فیلم، عکس، نقاشی و امثال آن  تصویری 3

 ها، محل سکونت گذشتگانمانند ابنیه تاریخی، مقبره ساختمانی 4

 هاتیبهها، ظروف، آالت، ابزار و کها، سکهمانند سفال مادی و ابزاری 5

 مانند فیلم، نوار صوتی و انواع اسناد در فضای مجازی  الکترونیکی 6

 

 های پژوهش تاریخی. مالحظات تحلیل داده84-0

وتحلیل یک واقعه بپردازد که امکان برقراری ارتباط بین اسناد و مدارک و ساختن تواند به تجزیهپژوهشگر زمانی می

رک است که ا. این کار نیز مستلزم کامل بودن مددثه وجود داشته باشدتصویری از وضعیت و خصوصیات زمان حا

گیری و شناخت آوری نماید. در این صورت، یا قادر به نتیجهرا جمع موردنیازاحتمال دارد گاه پژوهشگر نتواند مدارک 

 ر پر کند ورا با حدس و گمان و تفسی آمدهدستبههای بین مدارک پدیده نیست یا ناچار است بعضی گسستگی

گیرد. دو گام اصلی قرار می موردتردیدبدیهی است که در چنین شرایطی ارزش علمی کار وی تصویرسازی نماید. 

 تاریخی است. « توصیف و سپس تبیین»های تاریخی شامل تحلیل داده

« انی؟ه کس یا کسکی؟، کجا؟، در چه شرایطی؟، چگونه؟، توسط چ»دنبال پاسخ سؤاالتی چون: توصیف تاریخی به      

-کامل بعدیتر باشد، مراحل هر چقدر توصیف دقیق با پدیده تاریخی مورد مطالعه است.از طریق اسناد و مدارک مرتبط 

شود. آغاز مطالعه تاریخی، توصیف دقیق و فراگیر همه ابعاد و مبتنی بر اطالعات قابل وثوق از نحوه ظهور حادثه تر می

 حادثه تاریخی« توصیف ظهور، تطور و وضعیت نهایی»، اغلب با سه مسئله عمده است. پژوهشگر در مقام توصیف

مواجه است. تبیین تاریخی بیان علت وقوع حادثه یا تطور آن در پرتو قانون کلی است. در مقام تبیین نیز مانند توصیف 

 تبیین ظهور، تطور و وضعیت نهایی حادثه تاریخی وجود دارد.سه مسئله عمده 

کند. پژوهشگر در این نوع ها کمک میهای تاریخی به توصیف دادههای پژوهشارها و تصاویر در گزارشنمود     

ها بپردازد؛ بلکه برعکس، نگارنده های کمی به آزمون فرضیهکند تا همانند پژوهشخالصه می ندرتبهها را گزارش، داده

سازد تا شواهد و قرائن پژوهشی را جهت ی را مهیا میای از معانی و مفاهیم یا توصیف مفصلاین نوع پژوهش، شبکه
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را مورد توجه قرار  9-14توان اصولی به شرح جدول برای تدوین گزارش میگیری و تفسیر نهایی سازمان دهد. نتیجه

 . (1395)خنیفر و مسلمی،  داد
 . اصولی برای تدوین گزارش پژوهش تاریخی3-84جدول 

 توضیح انواع ردیف

 صورت یک جریان منظم و توالی در تنظیم و توصیف مجموعه حوادث به نظم توالی 1

 ها ها و شباهتبیان تفاوت مقایسه 2

 شناسایی واقعه، کنش یا شرایط وابسته به عوامل دیگر  وابستگی 3

 نی اپیگیری مبدأ حادثه یا رویداد در طول زمان و مطالعه نتایج و ماحصل آن در یک توالی زم منشاء و نتیجه 4

 توجه به تغییر مفاهیم در طول زمان  حساسیت در ناهمگونی معانی 5

 دهی نتایج محدودیت در تعمیم دهی محدودتعمیم 6

 بازشناسی و تدوین عوامل مرتبط به هم در شرایط زمانی و مکانی خاص همبستگی 7

   ترگبزره با کلیت اصلی و متن های مختلف یک فرایند، سازمان یا واقعارتباط بین بخش بندی و کلیتبخش 8

 کافی  اندازهبهاستفاده از قیاس و تشبیه  قیاس 9

 و جامع  قبولقابلتبدیل حوادث، وقایع و جزئیات یک پژوهش به یک کلیت  نتیجه 11

  

 تاریخ شفاهیروش پژوهش . 84-1 

. دآیدست می بهو راویان مورد وثوق  شاهدان توسط کهاست  گذشته رسمی هایگزارش و هاروایت «شفاهی تاریخ»     

 ،ایام» درباره «و امثال آن همکاران، همسایگان خانواده، اعضایافراد خاص، »با  غیررسمی وگوهایدر این روش از گفت

را  همم سرگذشتی هر نوع مصاحبه دربارهپژوهشگر  یا شود. در این رویکرد مورخاستفاده می «گذشته هایقصهرویداد یا 

زیادی  است. افراد آشنا شده خود سرزمین گذشته با شفاهی کالم طریق از تاریخ طول درنسان ا تردیدکند. بیضبط می

 بازیگرانزمان خروج  دراغلب  را کار این آنان. کردندو به آیندگان منتقل  ثبت را وقایع از دیگران اولدستاطالعات 

 و منشی ،1865 سال در لینکلن آبراهام مرگ از بعد رای نمونه کمی. باندانجام داده تاریخ صحنهاز  خاطراتشان و تاریخی

 .کردند لینکلنهمراه با  افراد با مصاحبه ازجمله های مختلفو نظرات او از راه آوری خاطراتوکیلش شروع به جمع

صاحبه با افراد راه م از هاانسان شغلی و زندگی شرایط اطالعات مهمی درباره شیوه با این تاریخ طول درپژوهشگران 

ا ب گذشته وقایع از اولدست هایگزارش ضبط و ثبت برای عنوان تالشتاریخ شفاهی به .نداهآورد دست مجرب به

های آمریکا میالدی در دانشگاه 1951در دهه است.  هاآن ثبت و شوندگانمصاحبه از دقیق اطالعات استخراج هایشیوه

 ها،نامه مانند شخصی مدارک و اسنادتأکید بر حفظ  و بان روش پژوهشی عنوااین اقدام به گیریشکلمقدمات 

 بالزوم مصاحبه  مکتوب اسناد تکمیل برایکه ضمن این افراد مهم فراهم شد. خاطرات و روزانه هاییادداشت

 ن یا افرادانخبگ زندگی معطوف به هامصاحبه نخستینقرار گرفت.  موردتوجه معاصر تاریخ بازیگران یا کنندگانشرکت

 به مورخان عالقه و اجتماعیبا تحوالت . بودند« اجتماع و مهم هایتخصص تجارت، سیاست،» عرصه در شاخص
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 از اولدست هایگزارش ضبط با شفاهی یافت. تاریخ گسترش شفاهی تاریخ دامنه ،سایر افراد جامعه وزندگی تجارب

 است.  بخشیده تاریخی اسناد به مردمی ابعادی گذشته قرننیم در متعدد و متنوع راویان

 زنظرا که است گذشته وقایع از ابعادی درباره نفر دو بین آگاهانه و مندقاعده وگوییگفت شفاهی تاریخ درمجموع     

 قالب در مکالمه. شودمی ثبت و ضبط ماندگاری سند به شدنتبدیل برای و است تاریخی اهمیت دارای هاآن هردوی

 عالقه زابرآمده  گرمصاحبه سؤاالت .پرسدمی راوی یا شوندهمصاحبه از را گر سؤاالتیو مصاحبه فتدامی اتفاق مصاحبه

خواهد بود. سؤاالت  گرمصاحبه بعدی سؤاالتگیری زمینه شکل راوی هایپاسخ اوست و ذهنی چارچوب یا تاریخی

ت تأثیر تح هامصاحبهکند. وسط راوی کمک میمطالب تسازی و روشن یادآوری جزئیات به تیزبینانهو  دبرانه، مسنجیده

 دو فیزیکی شرایط و روحی وضعیت» ،«شوندهمصاحبه و گرمصاحبه آمادگی میزان» ،«مصاحبه هدف»های چون زمینه

 ،«اعتراف جلسه ،«تاریخ کالس یک» به تواندمی مصاحبه قرار دارد.« گرمصاحبه و راوی فردی بین تکاپوی» و «طرف

 . شود تبدیل «هر نوع شیوه بیان تجربه»و  ،«گذشته به نوستالژیک سیروسفر» ،«کالمی تمجادال مسابقه»

کمک کند. لذا باید از جدید  موردنظرحوزه باید موضوعی را انتخاب کند که به مجموعه دانش موجود در پژوهشگر      

ا انتخاب کند که بتواند در باید موضوعی رپژوهشگر بودن موضوع یا جستجوی شواهد جدید اطمینان حاصل شود. 

 ی چونبعااز من ایمجموعهتاریخی اغلب شامل پژوهش کند و منابع کافی برای آن وجود داشته باشد. پژوهش مورد آن 

 ها، رکوردهای صوتی،ها، فیلمها، رسالهنامهها، پایاننشریهها، نقاشیها، های آرشیوی، اسناد، گزارش، یافتههانوشتهدست»

 کرد.  بندیدسته 11-14توان در سه گروه به شرح جدول . این منابع اولیه را میاست« مقاالت و کتابمصاحبه، 
 تاریخی پژوهش. انواع منابع اولیه در طرح 81-84جدول 

 توضیح منابع ردیف

 کاربرد خصوصی دارند. صرفاًو  منتشرنشدهنوشته ولی  دهمنتشرنش نوشتهدست 1

 ، مقاالت روزنامه، قوانین، گزارش سازمانی و امثال آن اسناد محرمانهنامه، می، نامه، تفاهماسناد رس منتشرشدهمنابع  2

 شامل مصاحبه و صدای فرد زنده یا مرده       شواهد زبانی )شفاهی( 3

ابع ناست. اغلب اوقات، م نگارانروزنامهتوسط محققان و  پژوهشپس از  شدهنوشتهمنابع ثانویه، کارهای تاریخی       

از مقاالت  شدهنوشته هایتاریخکنند. این ثانویه اسناد کتبی هستند که مورخان بر مبنای بررسی منابع اولیه خود ایجاد می

، هاابکتتاریخی شامل:  هایپژوهشمنابع ثانویه در  ترینرایجدرسی و جزوات متغیرند.  هایکتابعلمی تا  هایکتابو 

 هایکتابتوان از انواع شوند. در این رابطه میو مقاالت کنفرانس می نامهپایانه و ، نقد کتاب، رسالپژوهشیمقاالت 

 نیز مفید هستند.  هانشریهدر  منتشرشده هایمقالهها استفاده کرد. درسی، تاریخ و بیوگرافی

 ایهتاز تفسیری هایو ایجادکننده دیدگاه گذشته از جدیدی اطالعات و دانش سرچشمه شفاهی، تاریخ هایمصاحبه     

د افرا نقش»، «عادی مردم قشری ذهنیت و روزمره زندگی» درباره تواندهستند. این اطالعات می پژوهشگریا  برای مورخ

 تجربه آن معنای فهماندن و روزمره تجارب شرح با و دیگر موارد مشابه باشد. راویان« ای خاصمهم در جامعه یا حوزه

 اب مصاحبه. اندبوده هدفمندی بازیگران درگذشته هاآن که بدانیم تا دارند انتظار و ندکنمی عریان را تاریخ درواقع

 یزیربنا و هارقابت گیری،تصمیم ظرایفبه آشکار شدن  فرهنگی نخبگان و تجارت عرصه رهبران سیاستمداران،
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درباره  هامصاحبه برخیشوند. ینمدیده و معمول  عمومی اغلب در اسناد کهانجامد ی میاقدامات گوناگون هایانگیزه

« مشهور و مطرح شخصیت یک ایحرفه دوران یا جنگ، در شرکت سیل، از مردم خاطرات» مانند معینی موضوعات

  کمک کند.  اجتماعی مهم وقایع با فرد رابطها به روشن شدن در این حوزه دانش بردن باالتواند ضمن است که می

د. کننها را با اغراق بیان میچالش با مقابله نحوه از خود خاطرات راویان، از که بسیاری در این راه باید دقت داشت     

 رست یا محاسبه ریسک، انطباق، یا عمل استقالل حوزه در ضعف و شدت با خود مانور قدرت از افراد بنابراین وقتی

 . شودای مواجه میرویکردهای پیچیده شفاهی تاریخ گویند،می سخن

 

-های فراوان، چالشارزش باوجودشفاهی  تاریخ هایمصاحبه: شفاهی اریخآوری داده در تمالحظات جمع .84-1-8

قابل استناد بیابد. در این مسیر  را آنمورخ باید  اما گویندمی سخن خود جانب از های خاص خود را دارند. راویان

 شفاهی ریختا به با این معنا که توجه. کنندمی یاد «اریخت ضد»  عنوانبه آن دارد که برخی از احتمال اشتباه شفاهی تاریخ

 به رو مستقیم ایپنجره مثابهبهپاسخگویی و  یا تفسیر از فراتر چیزی مثابهبه اش،هیجانی القائات و واسطگیبی خاطر به

 قادین نگاه با گریدی منبع هر مانند هامصاحبه از استفاده حین در باید است. مورخان گذشته تجارب معنای و احساسات

 شد، نآ صحت مدعی و کرد بیان کنندهقانع ظاهری در و وتابباآب را مطلبی کسی اینکه صرفبهشوند.  نزدیک هاآن به

 اصل» که ودش تعبیر چنین نباید بوده «حاضر» ایواقعه وقوع درصحنه کسی اینکه صرفبه. پذیرفت را آن دربست نباید

 کی سنجش در گام نخستین او گزارش پذیری اثبات و راوی اطمینان قابلیت . بررسیاست فهمیده کامالً را «واقعه

 داشت.  توجه 11-14به شرح جدول  مواردی به باید تاریخی منبع عنوانبه راوی سنجش در. است مصاحبه
 عنوان منبع تاریخیهای سنجش راوی بهک. مال88-84جدول 

 هامالک ردیف

 رموردنظ وقایع با او نسبت 1

 وقایع از خاصی روایت بیان در اششخصی سهم 2

 مصاحبه حین در و روایت وقوع هنگام در روانی و جسمی سالمت 3

 او گزارش درونی انسجام و مصاحبه به دقت و توجه 4

 های او با دیگر راویان یا مستندات معتبر و مرتبط با موضوعمقایسه گفته 5

 نآ باعث افزایش اعتبار یا تکمیل معقول و منطقی نحوی به همخوانی داشت و مدارک سایر با مصاحبه چنانچه     

 دیگر، شواهد و مدارک با صورت وجود تناقض یا ناهمخوانی در اما. پذیرفت را گزارش صحت توانمی شد مدارک

-موجود را می کند. برخی سؤاالت برای بررسی علل ناهمخوانی گزارش راوی با اسناد و مدارک پیدا را علت باید مورخ

 مرور کرد.  12-14توان در جدول 
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 یابی ناهمخوانی گزارش راوی با اسناد و مدارک موجود. سؤاالتی برای علت81-84جدول 

 سؤاالت ردیف

 اند؟داشته قرار مختلفی هایموقعیت در موردبحث رویداد وقوع هنگام در شوندگان مختلفمصاحبه آیا 1

 کنند؟ نقل واقعه یک از متفاوتی هایروایت هاآن است شده باعث که دارد وجود خاصی علل آیا 2

 باشند؟ بوده مواجه محدودیت با نحوی به یا شدهنوشته ورزیغرض با مکتوب منابع که دارد احتمال آیا 3

 هایگزارش یا همصاحب زمان تا رویدادها وقوع زمانیِ فاصله در ایدئولوژیکی تغییرات مانند میانجی وقایع است ممکن آیا 4

 باشند؟ گذاشته تأثیر شوندگانمصاحبه خاطرات بر موردبحث وقایع از مردمی فرهنگی

 مدارک و شواهد دیگر و هامصاحبه بین اشکاالت همین و افراد با مصاحبه میان انسجام عدم و تناقضات درواقع،     

های خام آن بر اساس شفاهی این است که داده چالش تاریخ. هستند شفاهی تاریخ ذهنی ذاتاً ماهیت از حاکی همگی

 پایین مورخ نظارتی بر اساس رویکرد دیگری مدارک و شواهد سطح تا را مصاحبه است و در موارد متعددی باید آن

 یحصح یا کامل دقیق، وبیشکم است ممکن فردی خاطرات کهدرحالی و است، یادآوری فعل یک شکبی مصاحبه. آورد

 داپی هاآن در را غلطی و غیردقیق اطالعات توانمی اما هستند محض دروغبه آغشته نگوییم اگر هابهمصاح اما باشند،

 و ریزندمی واحد واقعه یک قالب در را پراکنده وقایع کنند،می اشتباه هاتاریخ و اسامی یادآوری در غالباً راویان. کرد

 طرح و پیشینه دقیق بامطالعه تا کوشندمی شفاهی مورخان هرچند. کنندمی نقل موردتردید با حقیقت هاییداستان

 افراد ورییادآ فعل بزرگ و اصلی بستر به که قدرآن نهایتاً اما کنند، دریافت نقصبی را داستان راوی، از آگاهانه سؤاالت

 . کنندنمی توجه فردی خاطرات نوسان به دارند توجه گفت اجتماعی خاطره توانمی بدان که چیزی یا

 خاطرات راوی زیرا است تفسیری واقعه یک بلکه نیست حقیقت کشف برای تمرینی صرفاً  شفاهی تاریخ درواقع     

ع مناب اکثر در. نمایدمی انتخاب ار بیانو محتوای  نحوه ناآگاهانه یا آگاهانه و کندمی فشرده ساعت چند در را سال چند

 . شودمی بازگو حال زمان در که یادشده ایگذشته از ایگونهداستان گزارشبه  مصاحبه از 

 

در انتخاب راوی و نقش هویت اجتماعی و دیگر ابعاد در بیان و رویکرد : بیان راوی. عوامل اثرگذار در 84-1-1

 باید توجه داشت.  13-14راوی به شرح جدول 
 . انواع عوامل اثرگذار در بیان و رویکرد راوی 89-84جدول 

 توضیح عوامل ردیف

 مردان دهندمی اهمیت زندگی دوران برجسته و مهم وقایع به هایشاننامهزندگی شرح در مردان از بیش زنان جنسیت 1

 .دبزنن پیوند اعتصابات و انتخابات جنگ، مانند عمومی وقایع به را خود شخصی هاینگاریوقایع اندمایل

 ا پنهان کند. اغلب روای تالش دارد تا این هویت را برجسته ی نژادی هویت 2

فرد از شهرت و  هرچقدرخود هستند.  آبروی و حیثیت اغلب نگران سرشناس هایشخصیت و سیاستمداران شهرت 3

 شود. تر میخردمندانه و ترصادقانه هاقدرتش دور شود پاسخ

 دارند.  اعتصاب از متفاوتی روایت کارگران و کارفرما اغلب جایگاه شغلی 4

 و امثال آن  دیدگاه در تجدیدنظر جدید منجر به هایتجربه کسب فکری، دورنمای انقباض یا نبساطا با تغییر زمان 5



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

273 

-هاست. مصاحب کنندهمصاحبه سؤاالت مصاحبه، ساخت در مهم عامل: کنندهمصاحبه عنوانبه. نقش پژوهشگر 84-1-9

 فکری به چارچوب ترتیباینبهو  پرسدمی سؤال خود ذهنی با مفروضات تاریخی دارای اهمیت واقعه دربارهکننده 

 توانندمی که است میدانی همچون سخنخوش راویان برای کنندهمصاحبه سؤاالت. دهدمی جهت و شکل مصاحبه

 نکات مهم با را سؤاالتش تالش دارد تا دهد ومی خوب گوش ماهر کنندهمصاحبه. بزنند محک آن در را خود تجارب

 اویر هایگفته چیستی نیز بر کنندهالوه بر سؤاالت، شخصیت و هویت اجتماعی مصاحبهع. کند هماهنگ راوی ازنظر

 ایفا شنق و آیدمی میدان به مصاحبه دادوستد در که است اجتماعی هویت دارای راوی مانند نیز کنندهمصاحبه. دارد تأثیر

 خصیش چنین به مناسب پاسخ که کندمی یینتع ذهنی ارزیابی این در و زندمی محک راکننده مصاحبه نیز راوی. کندمی

 ها را پنهان خواهد کرد. کننده احساس خطر کند، آنها به مصاحبهگفتن برخی ناگفته زراوی که ا بنابراین،. چیست

 وقایع ترینمعروف از چیزی هر شامل و گسترده بسیار شفاهی تاریخ هایمصاحبه عناوین و موضوعات دامنه     

 به نراویا دادن شکل در این خصوص شیوه نکته مهم تحلیلی. استراوی  زندگی جزئیات ترینیخصوص تا تاریخی

 ،تندهس نقشه وطرح  بر مبتنی هایروایت غالباً  هامصاحبه. است بیان مطالب در اجزاء چینش و انتخاب نحوه و هاروایت

اغلب  راویان. دارد وجود هم استثنا البته. کندیا مشکالت غلبه می موانع بر داستان قهرمانیا  اویاغلب ر که طوری

 وقایعی قالب دراغلب  و مهم هاآن ازنظر کهدارند  خود هایروایت میان در «یلیتمث هایداستان» تجربیات یا

 اینکه و آن معنای یعنی است، تفسیری حقیقت یک ماجراهایی چنین حقیقت .ندشومی معرفی مقدس و فردمنحصربه

ن امر دارد. ای اهمیت شودمی گفته که چیزی اندازهبه شودنمی گفته که چیزیالبته است.  ها مهمآن بودن چیزی چه مظهر

تواند به یراوی م شود. سکوتطفره رفتن از بیانش دیده می گرفتن یا نادیده مطلب و یا در قالب تعبیر بد راوی از نکته

 باشد. 14-14دالیلی به شرح جدول 
 یا موضوعی خاص  نکتهل سکوت راوی در طفره رفتن از بیان . انواع دالی84-84 جدول

 دالیل ردیف

 ساده سوءتفاهم یک 1

 برانگیزحساسیت یا دشوار موضوع یک از ناراحتی 2

 راوی و گرمصاحبه معرفتیِ ارتباط قطع 3

 گرمصاحبه به اعتماد عدم 4

 سانان زندگی از سال چندین دردناک و ناگهانی شدن فنا کهنه، زخم 5

 بانیت با ببخشند، استحکام را بومی غرور و هویت احساس دارند سعی غالباً که شفاهی تاریخ محورجامعه هایپروژه     

 و دشوارتر هایجنبه و زوایا از جامعه، آن چهره خوشایندترین و بهترین ارائه برای کنندهمصاحبه و راوی توافق و

 روی است قرار راویان هایمصاحبه که است زمانی ترجدی این از. کنندمی عبور موردنظر جامعه تاریخ ترجنجالی

 احتمال مواقعی چنین در. باشند داشته دسترسی آن به مخاطب هامیلیون و شود گذاشته اینترنتی هایسایت

 . شودمی بیشتر راویان خودسانسوری
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 شیچال سؤاالت پرسیدن ازیا احترام زیاد به راوی  مندیکننده به دلیل عالقهمصاحبهباید دقت کرد که در مواردی      

 پاسخ از است ممکن دهدمی اهمیت خیلی اشاجتماعی حیثیت و شأن به که ایشوندهمصاحبه یا راوی. کندن اجتناب

 . برود طفره کندمی دارلکه را اشمردمی وجهه که سؤاالتی به دادن

 

ترین شرایط مهم ازجمله. است مؤثر راوی خاطرات یادآوری در همصاحب شرایط: مصاحبه برایالزم  شرایطی .84-1-4

 مرور کرد.  15-14توان در جدول مصاحبه در پژوهش تاریخ شفاهی را می بهبوددهنده
  شرایط الزم برای مصاحبه در پژوهش تاریخ شفاهی  . 80-84جدول 

 توضیح عوامل ردیف

 کالمی مبادالت به نسبت تریمشروح و ترکامل هایگزارش به راوی و کنندهمصاحبه قبلی آمادگی آمادگی قبلی  1

 .شوندمی منجر مقدمهبی و شدهریزیبرنامه

 .دهد پاسخ دستپاچگی بدون و باز ذهن با تا کندمی کمک راوی جسمی و روانی آرامش آرامش راوی  2

زمان و مدت  3

 مناسب

 امور یا خوردن غذا ساعات با مصاحبه زمان یگاه و نیست کافی مطلع فرد یک برای دوساعته زمان گاهی

 .یردگمی صورت سرسری زمان مناسب مدیریت فقدان دلیل به مصاحبه آخر بخش گاهی. کندمی تداخل دیگر

 رداختنپ جایبه شوندهمصاحبه و گیردمی خود به صمیمی غیر و رسمی حالتی راوی کار دفتر در مصاحبه مثالً مکان مصاحبه 4

 .شودمی عمومی هایفعالیت وارد اشوصیخص زندگی به

 . شودراوی  یتتواند باعث معذورمی نفر یک از بیش با زمانهم همصاحب تعداد افراد  5

 

ح توان سؤاالتی در چند محور به شربرای ارزیابی مصاحبه تاریخ شفاهی می: ارزیابی مصاحبه تاریخ شفاهی. 84-1-0

 داشت.  16-14جدول 
 االتی برای ارزیابی مصاحبه تاریخ شفاهی. سؤ81-84جدول 

 سؤاالت ارزیابانه محورها ردیف

 دارد؟ نسبتی چه گرمصاحبه موردنظر وقایع با راوی راوی  1

 برد؟می سودی چه وقایع از خود خاص روایت بیان با راوی

 بگذارد؟ مصاحبه بر تواندیم تأثیری چه راوی اجتماعی جایگاه و هویت

 نماید؟می معرفی مصاحبه در را خود نهچگو راوی

 شود؟می تغییراتی چه دچار مصاحبه طول در راوی شخصیت

  بدهد؟ شکل را راوی بیان نحوه تواندمی اجتماعی و فرهنگی شخصی، تأثیرات نوع چه

 چیست؟ راوی و نقش آن بر روایت عمومی فرهنگ و عموم دیدگاه جایگاه وقایع در

 شود؟می وارد مصاحبه موضوع به عالیقی و پیشینه چه با گرصاحبهم گرمصاحبه 2

 بگذارد؟ تأثیر مصاحبه بر است ممکن چگونه گرمصاحبه عالیق و پیشینه

 بگذارد؟ تأثیر آن بر و نموده تعیین را ماجرا روایت شکل است ممکن چگونه گرمصاحبه سؤاالت

 است؟ کرده کسب مصاحبه برای را الزم هایآمادگی گرمصاحبه آیا
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 حد چه ات کند بیان او نظر و شیوه طبق را داستانش که سمتی به راوی هدایت برای گرمصاحبه زیرکی و مهارت

 است؟

 ؟باشد داشته مصاحبه روند و شونده،مصاحبه بر تواندمی تأثیری چه گرمصاحبه اجتماعی جایگاه و هویت

 هد؟د قرار تأثیر تحت شودمی بیان مصاحبه در که را مطالبی است ممکن نهچگو شوندهمصاحبه و راوی تعامل

 است؟ داشته ارتباطی شوندهمصاحبه با قبل از گرمصاحبه آیا

 دهد؟ قرار تأثیر تحت را مصاحبه است ممکن چگونه قبلی، ارتباط در صورت وجود

مطالب  3

 مصاحبه

 است؟ داده شکل را مصاحبه چگونه راوی

 چیست؟ راوی داستان رنگپی یا حطر

 شود؟می دستگیرمان اشتجربه به راوی نگرش نوع درباره چیزهایی چه رنگپی این از

 کند؟می استفاده مضامینی و ادبی هایآرایه حکایات، چه از اشتجربه کردن الهضمسهل برای راوی

 فهماند؟می ما به اشتجربه هب راوی نگرش نوع درباره چیزی چه ابزارهایی چنین کاربرد

 رود؟می طفره یا نمود اجتناب چیزهایی چه بیان از راوی

 گوید؟می سخن قطعیت یا اشتیاق ،باعالقه چیزهایی چه درباره راوی

 شود؟می دستگیرمان چیزی چه راوی روانی و روحی مختلف حاالت از

 باشد؟ نداده پاسخ سؤالی به راوی که است آمدهپیش آیا

 باشد؟ تواندمی چه کار این علت

 دارد؟ وجود روایت در مطروحه حقایق لحاظ به خطاهای آیا

 است؟ برخوردار درونی انسجام از آیا

 است؟ چقدر هاآشفتگی و خطاها این بروز در شما سهم

 شود؟می وبستچفت هامصاحبه و منابع دیگر با چگونه راوی روایت

 کنید؟ تبیین یا توجیه توانیدمی چگونه را فاحش ایهتفاوت

هدف  4

 مصاحبه

 است؟ نموده ایفا مصاحبه لحن و منظر محتوا، گیریشکل در نقشی چه مصاحبه هدف

شرایط  5

 مصاحبه

 است؟ داشته مصاحبه در شدهبیان مطالب نوع بر تأثیری چه مصاحبه مکان

 صاحبهم بر است ممکن تأثیری چه حضور این است، رداشتهحضو مصاحبه جلسه در سومی شخص کهدرصورتی

 باشد؟ گذاشته

 اید؟بوده مطلع شوندهمصاحبه و راوی جسمی و روانی سالمت از آیا

 باشد؟ گذاشته مصاحبه بر است ممکن تأثیری چه عامل این

 

 انوادگیخ زندگی د. راوی تاریخچهبه یک نمونه تحلیل مصاحبه توجه کنی: مصاحبههای یافته تحلیلو. تجزیه84-1-1

 طوربه سال چهل که زنان از گروهی به پژوهش موضوع. است کرده محقق یا مورخ تعریف برای را اششغلی و

 و بود کرده آماده مصاحبه برای را محقق خود. داشت اختصاص آمدندمی هم گرد هرماه اول هایشنبهپنج در غیررسمی

راوی  با مدتیطوالنی محقق آشنایی. باشد داشته آمادگی مصاحبه برای تا بود کرده شریحراوی ت برای را پژوه خود هدف
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 به و گذاردمی او به عمیقی احترام ،وجودبااین. ندارد راوی تعلق دنیای به اما است مطلعی فرد نیز خود و دارد

 هانآ هافعالیت نحوه دارد قصد و است واقف محفل این ارزش بر که معنا بدین نگردمی تحسین دیده به باشگاهشان

 فراگیر قاب یک در را باشگاه این ماجراهای و گیریشکل سیر تا کوشدمحقق می. بشناسد را بهداشت سطح ارتقاء برای

 هعالق راوی و او بین که است مصاحبه در ملزومات همین. دهد قرار تاریخی عبارتی به و اجتماعی ،بیوگرافی جامع و

 هایمحقق پاسخ سؤاالت به کندمی راوی تالش. سازدمی مهیا خالقانه کنکاش یک برای را حنهص و کندمی ایجاد

 محقق در سؤاالت افزاید. نوعمی او روایت غنای و وزانت بر نیز خصوصیت همین و بدهد صادقانه و عمیق عاقالنه،

 ماعیاجت و شخصی استدالالت گنجینه از اشزندگی بیان در تا آوردمی شوق سر بر راوی را که است جنسی از پژوهش

 ند،گویمی سخن مصاحبه چارچوب در که افرادی اکثر راوی همانند. بفهماند گرمصاحبه به را منظورش و کند استفاده

 عدب حتی را کارش که است گراییاخالق انسان و بنیهقوی بازمانده او. کندمی معرفی قهرمان یک کسوت در را خودش

 بر پژوهش این. شودنمی وارد است فریب و دروغبه آلوده که فروشندگی مانند شغلی به و دهدیم ادامه اخراج از

 لشک مخاطب ذهن در را استقالل و نفساعتمادبه رشد محور حول مترقی روایت یک که است استوارشده مفروضاتی

 غالاشت حق و زنانه هایآرمان از دم دارد که معاصر فمینیستی اندیشه با عجیبی قرابت پژوهش موضوع ،ازقضا. بدهند

 موج یفمینیست ادبیات و مفروضات او روایات در اما کند،نمی معرفی فمینیست را راوی خودش البته زند.می متأهل زنان

 هایفرصت و محدود هایگزینه از شودمی روروبه چالش با شغلش دادن دست از با او هویت کهآنگاه و زندمی

 پس اش که ازخانواده اجتماعی طبقه از منبعث تنگناهای و شخصی هایمحدودیت خاطر به که زندگی رفتهازدست

راوی  خانه دیگران در حضور بدون مصاحبه این هرچند. گویدمی سخن است شدهتحمیل او بر اومدنبرنمی هاهزینه

 دگیزن زیرا دارد باشگاه دیگر عضو شش محقق با هایمصاحبه اندازچشم و لحن محتوا، با فراوانی شباهت اما شد انجام

 وگوهایگفت و مکالمات از هاآن فردی هایروایت که است استنباط قابل اما. است بوده هم به شبیه زنان این

 را فاهمت و درک محقق این هایمصاحبه. است پذیرفته تأثیر اندداشته شانزندگی معنای و شکل درباره که ایسالهچهل

 آورد. آنان ذهن یشانیپ در و کرد آشکار

 ییچیزها گفتن یا خوشایند احساس یک از بردن لذت هایاندازه و حد در را آن وجههیچبه شیوه بدین مصاحبه ارزیابی

 همه یا و ندباشمی حقیقت از تهی که نیستند این بر دال همچنین. آوردنمی پایین هاستآن شنیدن به مایل گرمصاحبه که

 ریبیشت اطالعات و هاستمصاحبه دیگر از ترعمیق و تر،عالمانه تر،پرمایه هاآن از ارند. بعضید هم با یکسانی ارزش

 تماهی تا کندمی کمک ما به آنکه ضمن. دهدمی قرار مخاطب یا گرمصاحبه و مورخ اختیار در تاریخی هایتحلیل برای

 کنیم.  درک را شفاهی تاریخ هایمصاحبه ذهنی و مشروط دار،ریشه

 

 هایمجموعه تا است ساخته فراهم را امکاناتی و زمینه الکترونیکی هایفناوری: اینترنت در شفاهی تاریخ. 84-1-3

 ایبر اینترنت در هاآن شده پیاده متن و واقعی هایمصاحبه تصویر و صوت انتشار واسطهبه شفاهی تاریخ موجود

 طریق زا آثارشان جهانی انتشار هایفرصت شفاهی، مورخان عمومِ کهدرحالی. باشد دسترسیقابل عظیمی بسیار جمعیت
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 احتمال که هاسایتوب در آثار این به دسترسی سهولت به نسبت هاآن از بسیاری اند،شمرده مغتنم را اینترنت

 ازهاج بدون اینترنت ها درمصاحبه انتشار. ندارند خوشی نظر است، داده افزایش را موجود هایمصاحبه از سوءاستفاده

 ضناق هامصاحبه این اینترنتی انتشار که معتقدند مورخان از شود. بسیاریمی ایویژه دردسرهای موجب راوی صریح

 در اندتومی هرکسی که است این دیگر مشکل. است هایشانمصاحبه به دسترسی سطح و میزان تعیین در راوی حقوق

 اینترنت طریق از هامصاحبه انتشار هانگرانی این از نظرصرف. کند منتشر کیفیتی هر با را مطلبی هر اینترنت فضای

 و سرعتبه و سهولت به تا دهدمی امکان کاربران به الکترونیکی وجویجست هم دارد. موتورهای متعددی هایمزیت

 با منطبق مطالب هامصاحبه هشد پیاده متن صفحه هزاران یا صدها زدن ورق یا نوار هاساعت به دادن گوش به نیاز بدون

 هاآن روی کلیک با که هامصاحبه هایپانویس یا منتخب 1متنیفوق هایلینک. کنند پیدا و شناسایی را خود عالیق

 یزانم بخواند؛ کاملش متن در را قولنقل یا نظریه یک تا دهدمی امکان خواننده به یافت دسترسی کامل متن به توانمی

 نوع از یترکامل ارزیابی و بسنجد؛ را اشمصاحبه شده پیاده متن با راوی صدای انطباق حفظ در مؤلف یا نویسنده دقت

 توانمی یلهوس بدان که است امکانی هاروایت اینترنتی انتشار. بیاورد دست به راوی روایت از مؤلف یا نویسنده تفسیر

 یک ولا وهله در شفاهی تاریخ. است تاینترن مزیت ترینجالب این و بخشید استمرار را شفاهی تاریخ شفاهی بودن

 اراتیاش و تلویحی معانی حاوی مردم کالم ضرباهنگ و صدا کوتاهی و بلندی و لحن» که معنا بدین است شفاهی پدیده

 برداشت ضدونقیضی معانی کالمش، آهنگ به بسته راوی، عبارات در است ممکن .نیستند تفهیمقابل نوشتار در که است

 کلمات با شاید حدودی تا مصاحبه نوار کننده پیاده اما ندارد، وجود متن در عینی شکل به آن یمتفه امکان که شود

. لماتک با نه برد پی آن به توانمی صدا لحن با که کرد اشاره کنایه به توانمی مثالً.« باشد ساخته روشن را هاآن خودش

 جایهب راوی هایگزارش شنیدن است گونههمین به. فهمید را کنایه تواننمی شود نوشته دارکنایه ایجمله اگر بنابراین

. یریمبگ هاآن سخنان از تریبعدیسه و ترانسانی تر،عمیق تأثیر شودمی باعث که هایشانروایت مکتوب متن خواندن

 مکتوب تشاران از مفیدتر زیاداحتمالبه شفاهی تاریخ هایمصاحبه اینترنتی انتشار که ندارد توضیح به نیازیپس

-تاریخ شفاهی می ارائههای متعددی با توجه به رویکرد و موضوع خود به امروزه سایت  تا(.)شوپس، بیهاستآن

سایت عبارت اشاره کرد.  نشانی این وب«  2IEEEتاریخ مرکز شفاهی تاریخ مجموعه»توان به پردازند. برای نمونه می

 است از: 
http://www.ieee.org/organizations/history_center/oral_histories_menu.html   

 این در که مقوالتی. اندکرده متحول بیستم قرن در را دنیا که است متخصصی 181 با مصاحبه بر مشتمل مجموعه این

 رایب رادیویی مهندسان مؤسسه با آمریکا برق مهندسان مؤسسه ادغام تاریخ» از عبارت شدهپرداخته هاآنها به مصاحبه

 نجاهمینپ»، «ژاپن برق سرشناس و شاخص مدیران و مهندسان با مصاحبه» ،«الکترونیک و برق مهندسان مؤسسه تشکیل

توان به مواردی به شرح ای تاریخ شفاهی میهو امثال آن است. برای ارزیابی سایت« MIT تشعشعات آزمایشگاه سالگرد

 توجه داشت.  17-14جدول 

                                                           
1.  Hypertext link 

2.  Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.  

http://www.ieee.org/organizations/history_center/oral_histories_menu.html
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 های تاریخ شفاهی. سؤاالتی برای ارزیابی سایت83-84جدول 

 سؤاالت ارزیابانه محورها ردیف

 و هدف 1

 منشأ

 چگونه؟ کجا؟ است؟ شدهبیان روشنیبه سایت هدف آیا

 را دارد؟دیگر  موارد یا آموزشی هدف آرشیوی، چه سایت این

 است؟ مفیدی و اعتمادقابل هدف آیا

 و طراحی آن چارچوب در موردنظر سایت که را تریبزرگ بستر تا گذاردمی شما اختیار در کافی اطالعات آیا

 بفهمید؟ را آن منطق همچنین و شده اندازیراه

 کرد؟ بیان توانمی سایت این از استفاده برای علتی چه

 است؟ تشکیالتی یا فرد چه سایت این دهندةسازمان و بانی اعتبار 2

 اید؟شده آن متوجه چگونه

 هستند؟ معتبری و اعتمادقابل افراد سایت این دهندگانسازمان و طراحان آیا

 دارد؟ وجود دیگر موارد یا سؤال طرح برای سایت مسئوالن با تماس امکان آیا

 مشخصات 3

 سایت

 است؟ کاررفتهبه سایت در خوبی طراحی آیا

 نمایید؟ استفاده آن ساختار از راحتیبه توانیدمی آیا

 شود؟می گذاشته سایت روی ایتازه اطالعات منظم طوربه آیا

 شود؟می او تمرکز مزاحم یا کندمی کاربر به کمکی هایشگرافیک آیا

 است؟ گذاشته دیگر هایسایت به هاییلینک آیا

 ؟اندمتداول و اعتمادقابل و مفید هالینک نای آیا

 مطالب 4

 تاریخ

 در شفاهی

 سایت

 ؟هاآن کامل متن و صوت یا و هاآن خالصه یا شدهداده قرار هامصاحبه گزیده سایت این در آیا

 شوید؟می موضوع این متوجه چگونه

 است؟ شدهبیان ایتس در هامصاحبه کامل متن و صوت یا گزیده خالصه، ارائه علت آیا

 مقوله دو هر یا صوت ،هاآن شده پیاده متن آیا است دریافت قابل سایت در واقعی هایمصاحبه چنانچه

 است؟ دستیابیقابل

 اند؟شده کاریدست یا اصالح میزان چه تا سایت مطالب صدای یا متن که است شدهمشخص آیا

 و طراحی 5

 یفن کیفیت

 هستند؟ دستیابیقابل راحتیبه آیا ؟اندشدهداده قرار سایت در لیشک چه به هامصاحبه

 یتیکیف چه با را صدا شود؟می پخش یا دریافت قبولی قابل باکیفیت آیا مصاحبه، صدای ارائه صورت در

 نیست؟ مفهوم اصالً یا و دارد مشکل یا است خوب صدا کیفیت شنوید؟می

 ارسال آیا دهد؟می کاربران به هاییراهنمایی چه کنند، ارسال را خاطراتشان ات بخواهد کاربران از سایت چنانچه

 شوند؟یم ارائه کاربران به کیفیتی چه با هاپاسخ است؟ همراه مشکالتی با یا گیردمی صورت راحتیبه پاسخ

 برای زمینه 6

 مصاحبه

 هستند؟ مناسبی زمینه دارای -یکجا یا انفرادی چه-هامصاحبه آیا

 است؟ شدهارائه راویان یا هامصاحبه موضوعات و عناوین از ایسابقه آیا

 رانکارب به اطالعاتی موارد سایر و گرانمصاحبه سوابق مصاحبه، و پروژه متدولوژی ها،مصاحبه هدف درباره آیا

 است؟ شدهارائه

 است؟ گذاشته کاربر اختیار در مصاحبه هر ارزیابی برای ابزارهایی چه
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 جستجوی 

 و سایت

 کیفیت

 ارزیابی

 ایتس این در اندداشته مدنظر آن گذاربنیان و حامی که هاییمصاحبه کردن پیدا و جستجو راهنمای یا فهرست آیا

 شود؟می پیدا

 باشند؟می مفید یا کامل حد چه تا فهرست یا راهنما این

 دارد؟ وجود معین یا ویژه موضوع یک ارهدرب اطالعات کسب برای هامصاحبه جستجوی قابلیت آیا

 ؟یافتدست توانمی مفیدی استنادات به جستجوها در آیا

 یدسترسقابل کاربران برای آیا و اندآرشیوشده قسمت کدام در هامصاحبه که است شدهمشخص سایت در آیا

 هستند؟

 هستند؟ غیره و واقعی ،وجهتقابل کامل، پرمحتوا، جالب، آیا است؟ چقدر هامصاحبه ایدهف

 دارند؟ شودنمی پیدا دیگری جای در که فردیمنحصربه اطالعات آیا

 آموختید؟ چه هامصاحبه این از

 ریتدبی هاآن انجام به نسبت یا شدمی پیدا سایت در داشتید وزآر و نباشند موجود که هستند چیزهایی آیا

 بود؟ اندیشیده

 شکل به پسازآن و ساالنه شکل به 1987 تا 1973 سال از که Oral History Reviewشفاهی یا  ختاری انجمن مجله     

 رویه اب مرتبط کتاب و رسانه نقد نقادانه، و انتقادی مقاالت ها،مصاحبه مقاالت، بر مشتمل و شودمی منتشر دوساالنه

 گونگونا اغراض و اهداف با هامصاحبه تفسیر و کاربرد عالوهبه گوناگون بسترهای و شرایط در شفاهی تاریخ عملی

 تا(. )شوپس، بی است همگانی و علمی

 

 تطبیقی-. روش تاریخی84-3

های بزرگ درباره تغییرات اجتماعی پهن دامنه یا فهم فرایندهای اجتماعی در طول زمان یا در میان برای پاسخ به پرسش

لت، توان چند مبا این روش میاستفاده کرد.  «ت ت» اختصاربهیا تطبیقی -توان از روش پژوهش تاریخیچند جامعه می

های های گذشته و از گذشته تا حال با انواع دادهها را در زمانی در گذشته، در طول سالهایی از ملتیک ملت و بخش

شرح لی به توان طی مراحپذیری دارد اما اغلب میمراحل انعطاف« ت ت»قرار داد. پژوهش  موردبررسیکمی یا کیفی 

 .به اجرای آن پرداخت 18-14جدول 
  تطبیقی   -پژوهش تاریخیمراحل اجرای . 81-84جدول  

 توضیح مراحل ردیف

 ایجاد چارچوبی از مفروضات، مفاهیم یا رویکرد  سازیمفهوم 1

 ها و مراجع ها و کاتالوگشناسی و نمایهآوری داده به کمک کتابجمع تعیین محل شواهد 2

 با تأکید بر ربط و دقت شواهد ابی کیفیت شواهدارزی 3

 ها یا بسترها در سطح پایینشروع یک تحلیل مقدماتی با اشاره به تعمیم شواهد دهیسازمان 4

 استفاده از وقایع عینی و واقعی برای معنا دادن به مفاهیم  گر کلی و یک مدل تبیینبرای پاالیش مفاهیم  تلفیق شواهد 5
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ری و ، سوابق جادومدست، منابع اولدستمنابع »تطبیقی از چهار نوع داده و سند تاریخی شامل –تاریخی  پژوهشگر     

 (.  1392گیرد )محمدپور، بهره می 19-14به شرح جدول « هاخاطره
  تطبیقی   -ها و سند تاریخی برای پژوهش تاریخیانواع داده. 83-84جدول 

 توضیح انواع ردیف

به  آنکهها و امثال های داستان، پوشاک، عکسها، کتابها، فیلمها، دفترهای خاطره، روزنامهنامه اولدستمنابع  1

 . اندماندهباقیاشخاص قدیمی تعلق دارند و تا زمان حال 

 هاها یا آمارهای موجود در برخی سازمانبایگانی سوابق جاری 2

ایی هصورتهای گذشته با اتکا به حافظه و بهزندگی و تجربههای افراد درباره ها و نوشتهشامل حرف هاخاطره 3

 شخصی و ارائه در جریان مصاحبه  چون شرح شخصی، زندگینامه

  اولدستهای مورخان متخصص و حاصل مطالعه منابع نوشته دومدستمنابع  4

 ترکیبی از موارد فوق ترکیبی 5

ستگی: پیو»، «ترتیب زمانی: مقدم بودن علت بر معلول»ی به سه شرط برای برقراری رابطه علی در مطالعات تاریخ      

نیاز دارد. « محصول علت بودن صرفاًها: معلول حذف جایگزین»و « و مبتنی بر الگو زمانهماتفاق افتادن دو پدیده 

 شدهارائه 21-14های همسان در جدول های همسان برای مقایسه بسیار مهم هستند. برخی از این انواع شاخصشاخص

  است. 
  تطبیقی   -های همسان برای مقایسه در پژوهش تاریخیانواع شاخص. 11-84جدول 

 توضیح انواع ردیف

 های مختلف با معنای مشابهای در فرهنگها یا پیدا کردن واژهها و عبارتترجمه درست واژه واژگانی همسانی 1

 اهیم در بسترهای اجتماعی یا تاریخی همسان ها یا مفکاربرد درست اصطالح ایزمینه همسانی 2

 های تاریخی مختلف  ها یا دورهاستفاده از یک مفهوم در فرهنگ مفهومی همسانی 3

 های مختلف گیری یک مفهوم در محیطاندازه سنجش همسانی 4
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 دهمپانزفصل 

  روش پژوهش در مطالعات استراتژیک 
 

 ای پژوهش در مطالعات استراتژیک هدف کلی: آشنایی با فرایند اجر

 اهداف یادگیری

   آشنایی با مفهوم مطالعات استراتژیک 

 گیری در مطالعات استراتژیکآشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در مطالعات استراتژیک  آشنایی با مالحظات جمع 

 ها در مطالعات استراتژیک   آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

است. در این نوع مطالعات  کیاستراتژریزی های مدیریت، از نوع برنامهویژه در رشتههای پژوهش بهیکی از انواع روش

شود. در این فصل به معرفی روش پژوهش های استراتژیک اقدام میبرای برنامه« طراحی، اجرا و ارزیابی»با سه رویکرد 

 شود. اخته میبا تأکید بر مطالعات استراتژیک پرد

 

 ریزی استراتژیک . مبانی مفهوم برنامه80-8

ملیات ی یک سلسله  عزیربرنامهبا شناخت وضع موجود، راه رسیدن به وضع مطلوب را ترسیم کرد.  باید برنامه یک برای

انجام  ینعدر زمانی ممعین و مشخص  اهدافمنظور دستیابی به یکسری که بهاست  و مرتبط با یکدیگر سامانمندمنظم، 

ابی به اهداف برای دستی «یا راهبردی استراتژیک برنامه»شود. ی به دو بعد راهبردی و عملیاتی تقسیم میزیررنامهشود. بیم

 رب)اجرایی ر تاکتیکی(  «عملیاتی برنامه». دیآیدرمو از طریق آن، مأموریت سازمان به اجرا  شودیمجامع سازمان طراحی 

صورت  «تدوین، اجرا و ارزیابی»د. مطالعات استراتژیک در بعد نی استراتژیک تأکید دارهابرنامه جزئیات چگونگی اجرای

 شود. برای اجرای مطالعات استراتژیک در این سه بعد از الگوهای مطالعاتی مختلفی استفاده میگیرد. می

و کمک به  های قبلید یا برای اصالح برنامهشوبا توجه به شرایط سازمان و اینکه برنامه برای نخستین بار نوشته می     

های مهشود. برای تدوین برناسازی راهبردها و یا ارزیابی برنامه موجود از الگوهای مطالعاتی مختلفی بهره گرفته میپیاده

 خواهد بود.     1-15در شکل کلی خروجی مطالعات شامل مواردی به شرح جدول راهبردی 
 طالعات تدوین برنامه راهبردی . انواع خروجی م8-80جدول 

ها و تهدیدها )محیط خارجی(، نقاط قوت و انداز، شناسایی فرصتتعیین مأموریت، چشم ها شاملتدوین استراتژی    

ن بپردازد خواهد به آها، تعیین نوع فعالیتی که سازمان میضعف )محیط داخلی(، تعیین اهداف بلندمدت، تعیین استراتژی

ها مرحله عملی است که در آن کارکنان و شود. اجرای استراتژییا از آن خارج شود، شیوه تخصیص منابع و امثال آن می

ای بسیار مشکل است و به هدایت آورند. مرحلهرا به مرحله اجرا در می شدهنیتدوهای شوند و استراتژیمدیران بسیج می

ید دارد ا تأکهبه آخرین مرحله در مورد استراتژی «هاارزیابی استراتژی»مدیر و ارتباط کارکنان و انگیزش آنان بستگی دارد. 

                                                           
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 

 توضیح انواع ردیف

 مأموریت یا مأموریت اصلی سازمان بیانیه تنظیم  مأموریت 1

  )SWOT( 1با تحلیل محیط درون و بیرون سازمان از طریق تحلیل اِس دبلیو اُ تی تحلیل وضعیت 2

  هاآن تیاولوو در ادامه تعیین اهداف و  مطلوب با موجود وضع مقایسه اهداف 3

 اهداف تحقق برای منابع ینیبشیپ و بررسی ی منابعنیبشیپ 4

 شناسایی راهبردهای الزم برای دستیابی به اهداف راهبردها  5

 عملیات یهامالک وها روش ی،مشخط تعیین هایمشخط 6

 هایی ارزشی برای اجرای راهبردها تعیین مالک هاارزش 7
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ها و شناسایی دائم عوامل داخلی و خارجی، محاسبه و سنجش عملکردها و پیشنهادهایی برای آوری دادهکه در آن با جمع

شود. برای تدوین برنامه استراتژیک، محقق ممکن است با سازمانی با یکی از شرایط جدول اقدامات اصالحی ارائه می

 مواجه باشد. 15-2
 ها برای تدوین برنامه استراتژیک یط سازمان. انواع شرا1-80جدول 

بدیهی است که هر یک از این شرایط به الگوی مطالعاتی خاص خود نیاز دارد. بنابراین پژوهشگر باید قبل از هر      

را مشخص و سپس الگوی پیشنهادی و منطق استفاده از آن را معرفی  مورداشارهمی وضعیت و شرایط سازمان از ابعاد اقدا

تحلیل وسازمان است. بر اساس این تجزیه« وتحلیل محیط داخلی و خارجیتجزیه»کند. محورهای مشترک در تمامی الگوها 

ها شیمکیفی، نسبت به تعیین بیانیه مأموریت، اهداف، راهبردها، خطی وتحلیل کمی وهای تجزیهو با استفاده از انواع روش

استراتژیک و اجزای کلیدی آن  مطالعاتیک فرایند کلی از  دهندهنشان 1-15شود. شکل های محوری اقدام میو ارزش

« گیریمو تصمی کنکاش مفهومی، کنکاش محیطی»نخست  گامسهاست. در شکل « تدوین، اجرا و کنترل»در طول سه مرحله 

 به اجرا و گام سوم نمایشگر اقدامات مرحله کنترل و ارزیابی است.  یسازادهیپبه مرحله تدوین برنامه استراتژیک، گام 
 

 

 

 

 

 توضیح انواع ردیف

 وضعیت مأموریت سازمان مشخص است اما اهداف و برنامه راهبردی ندارد.  دارای مأموریت 1

 وضعیت مأموریت و اهداف سازمان مشخص است اما برنامه راهبردی ندارد.  دارای مأموریت و هدف 2

 شود. ای برنامه راهبردی است اما برنامه اجرا نمیدار دارای برنامه راهبردی 3

 و مأموریت و اهداف مشخصی ندارد.  هیچ برنامه بدون سابقه 4

 دولتی، خصوصی و عمومی  وابستگی منابع 5
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 تدوین، اجرا و کنترل(»فرآیند مطالعات استراتژیک در سه بعد  .8-80شکل        

 است.  شدهارائهتری شکل ملموسبه 2-15( در شکل 1391این مراحل توسط یزدان پناه )     

 
 (8938 پناهریزی استراتژیک )یزدان مدل جامع برنامه. 1-80شکل 

در ایران، یکی الگوی دیوید برای تدوین و دیگری الگوی سیستم  مورداستفادهدر مطالعات استراتژیک دو الگوی رایج 

ر ادامه توضیح داده خواهند شد. نکته مهم، تالش کارت امتیازی متوازن )برای استفاده در هر سه مرحله( است که د
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 هایرسد در رسالهآوری داده در هر یک از این الگوها است که به نظر میپژوهشگران در استفاده از ابزارهای مناسب جمع

وع ها در این نوتحلیل دادهآوری داده و الگوهای تجزیههای ابزارهای جمعدکتری تالش جدی برای روایی و پایایی

 گیرد.  مطالعات صورت می

 

 فرایند اجرای پژوهش در مطالعات استراتژیک. 80-1

 وجود دارد.  3-15در فرایند اجرای روش پژوهش در مطالعات استراتژیک مراحلی به شرح جدول 
 . مراحل اجرای پژوهش در مطالعه استراتژیک9-80جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن الگوی مطالعه استراتژیک، اهداف لهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 گیری با توجه به الگوی منتخب برای مطالعه استراتژیکنمونه گیرینمونه 2

 های کمی، کیفی یا ترکیبی بر اساس الگوی مطالعه استراتژیکآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 3

 وری شده کمی، کیفی یا ترکیبیآهای جمعبا توجه به نوع داده هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

    

 تدوین برنامه استراتژیک با الگوی دیوید . 80-9

و  تمعناسرربیاسررتراتژی زاییده دو اصررل محیط رقابتی و محدودیت منابع اسررت. بدون رقابت، اسررتراتژی امری  اصرروالً

ای از قواعد اسراسرراً اسررتراتژی مجموعهها کارسراز اسررت. بتی باشرد، این روند در چارچوب اسررتراتژیمحیط رقا هرکجا

گیری برای جهت دادن به رفتار سرازمانی است. یک استراتژی تعهدی است به انجام یک مجموعه اقدام مشخص تصرمیم

 سازمانی است. یهاتیفعالاستراتژی بر چیستی و چگونگی بافت  دیتأک درواقع گریداقدامات  یجابه

و منظم برای تصمیمات مبنایی و اجرای  افتهیسرازماناسرتراتژیک یا راهبردی کوشرشری  یزیربرنامهاسراسری  طوربه     

وب در چارچ هاسازماناقدامات زیربنایی است که ماهیت فعالیت یک سازمان را در موقعیت محیطی و در ارتباط با دیگر 

تدوین، اجرا و »فرآیند مدیریت اسرررتراتژیک در سررره مرحله (. الگوی کلی دیوید 1382 )جوادین دهدیمقانون نشررران 

 دهد. نمایش می 3-15را به شرح شکل « ارزیابی
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 بازخور

 

 

 

 

 

 

 

 
 هایاستراتژ/ ارزیابی -----------اجرای استراتژی ----------/------------------------------تدوین استراتژی  -----

 . الگوی جامع مدیریت استراتژیک9-80شکل 

تواند بر خروجی می یک نظام بازخور وجود دارد که شدهمیترسدر تمام طول فرایند  دیآیبرمطور که از شکل همان     

با تشکیل گروه شود که پژوهشگر برای شروع مطالعه هر مرحله اثرگذار باشد. در مطالعات صورت گرفته دیده می

با  در ارتباط« ها و تهدیدهافرصت»و « نقاط قوت و ضعف»خبرگان به تعیین مأموریت یا ارزیابی مأموریت و بررسی 

گیرد. پس از قرار می یموردبازنگرشود و در طول فرایند مطالعه پردازد. در این گام اهداف نیز تعیین میسازمان می

ها حاصل از این بخش ضمن بازنگری راهبردها توسط در ادامه و بر اساس یافتهراهبردها،  روشمندشناسایی دقیق و 

های محوری برای اجرای مؤثر راهبردها پرداخته و ارزش هایمشخطخبرگان به بازنگری روی اهداف و در ادامه تدوین 

 شود. می

 

 شناسی پژوهشی . مالحظات روش80-9-8

شود. بنابراین پژوهشگر باید در می آوریجمعهای کیفی و کمی نوع دادهدر اغلب مطالعات تدوین راهبردها از دو 

های مصاحبه فردی و های کیفی اغلب از روشآوری دادهمعرفی روش خود به روش ترکیبی اشاره کند. برای جمع

ی مطالعات فرایند اجرا 4-15شود. در شکل های کمی از روش پیمایش استفاده میگروهی )گروه متمرکز( و برای داده

 است. شدهمیترساستراتژیک برای تدوین برنامه استراتژیک به شکلی کلی 

 ها استراتژی بلندمدتاهداف  تعیین مأموریت
اهداف ساالنه و 

 هاسیاست
 ارزیابی عملکرد تخصیص منابع

 بررسی عوامل داخلی

 

 بررسی عوامل خارجی
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 پژوهش یاجرا ندیفرآ .4-80 شکل

 وضعیت وتحلیلتجزیه با محوری هایارزش مأموریت، بیانیه و مأموریت انداز،تدوین چشم از پس مدل این در     

 سپس استخراج، مربوطه راهبردهای (SWOT) تهدیدها و هافرصت ها،ضعف ها،ماتریس قوت به توجه با موجود

در شود. می وتحلیلتجزیه سازمان خارجی و داخلی موقعیت ارزیابی ماتریس از استفاده با تجمیع و راستاهم راهبردهای

 شود.یم ترسیم مربوط سازمان راهبردهای موقعیت  (SPACE)راهبردی اقدام و موقعیت ارزیابی ماتریس از استفاده ادامه 

 مطلوبیت با راهبرد تشخیص برای که روشی تحلیلی  (QSPM)کمی راهبردی ریزیبرنامه ماتریس به توجه با ازآنپس

 شوند. می بندیاولویت مطلوب سمت وضعیت به حرکت منظوربه شدهاستخراج راهبردهای است، باالتر
 

 گیری. مالحظات نمونه80-9-1

شود. هدفمندی انتخاب گیری غیرتصادفی و هدفمند استفاده میهای نمونهب از روشهای کیفی اغلآوری دادهبرای جمع

امکان  هکیدرصورتبر اساس میزان خبرگی و آشنایی افراد با سازمان و ابعاد مختلف آن است. در شرایط مصاحبه فردی 

هد شد. در مصاحبه فردی دشوار بود، از روش گلوله برفی استفاده خوا موردمطالعهتشخیص خبرگی افراد در حوزه 

 رود. در شرایطای وجود ندارد، پیش میکفایت نمونه اغلب تا سطح اشباع نظری یا دریافت این مسئله که نظر تازه

نفر از افراد حائز شرایط در یک محیط جمع شده و توسط دبیر شورا  12تا  6مصاحبه گروهی یا روش گروه متمرکز بین 

شود. در آوری میجمع ننظراصاحبها در تعامل با نظرات دی در جلسه مطرح و پاسخیا خود پژوهشگر، سؤاالت کلی

 مرور مبانی نظری، مطالعات و اسناد فرادستی

-تهیه لیست اولیه مأموریت، چشم

 SWOT انداز و تحلیل

در بین نمونه آماری بازنیمههای توزیع پرسشنامه  مصاحبه با نخبگان آگاه از موضوع 

بیرونی وتهیه ماتریس ارزیابی عوامل درونی   

و استخراج  SWOT تحلیل تدوین ماتریس

 راهبردها

   تعیین موقعیت راهبردی

 SWOT تحلیل و اندازچشممأموریت،  تدوینشورای راهبردی برای جلسه برگزاری 
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ن نزد متخصصی وبرگشترفتاست که طی آن نظرات با چندین مرحله  شدهاستفادههم از روش دلفی  هاپژوهشبرخی 

ای کمی هرات با رویکرد دادهنظ کهیدرصورتتواند بیشتر و ها میرسد. در روش دلفی تعداد نمونهبندی نهایی میبه جمع

 نمونه خبره نیاز است.  31آوری شوند، به حداقل جمع

شود. این ای ساخته میهای حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامههای کمی نیز بر اساس یافتهآوری دادهبرای جمع     

-گسترده صورت تأیید نهایی، در سطح گیرد و درگفته مورد اعتباریابی و پایایی یابی قرار میهای پیشپرسشنامه با روش

گیری این بخش بر اساس گیرد. مالحظات نمونهقرار می موردبررسیای از جامعه مخاطب سازمانی با رویکرد پیمایشی 

 گیری در روش پیمایشی است.  همان مالحظات نمونه

 

 های غیر از استراتژی . روندهای تدوین بخش80-9-9

های محوری و ها، ارزشمشیانداز، اهداف، خطبیانیه مأموریت، چشم»ی همچون های کلیدروندهای تدوین بخش

ها اغلب با روش کیفی و از طریق مصاحبه گروهی با جمع خبرگان منتخب این بخش« های کلیدی عملکردحوزه

 باشد.  استراتژی تواند در دو مرحله، یکی قبل از تدوین استراتژی و دیگری بعد از تدوینگیرد. این روند میصورت می

های گوناگون باید مأموریت سازمان را پیش از تدوین و اجرای استراتژی. فرآیند تعیین مأموریت سازمان: 80-9-9-8

 است.  شدهیمعرف 4-15های تعیین بیانیه مأموریت سازمان در جدول روشن تهیه کرد. برخی از روش یاوهیشبه 
 مأموریت های تعیین بیانیه. برخی روش4-80جدول 

 روش ردیف

  تیمأمور هیانیببرای نگارش  رانیمدارائه به  و مرتبطموضوع  نیچند انتخاب 1

 انسازم رانیمد تیحما ازه و برخوردار هم دییتأ مورد یینها سندو تهیه  هانوشتهبرای بررسی  ارشد رانیمد از یاتهیکم ایجاد 2

 نهیزم نیا در مجرب ارانمانکیپ و یتخصص یهاسازمان مشاوره از استفاده 3

 سازمان درون در مرتبط و خاص یهایژگیو با کارگروه کی لیتشک 4

حجم، محتوا، شکل و پرداختن به جزییات با هم متفاوت هستند. برای نگارش بیانیه  ازنظرها، های سازمانمأموریت     

مفید است. پس از آماده شدن  فهمقابلواضح و صورتی اجمالی روان، به 5-15مأموریت، پاسخ به سؤاالتی به شرح جدول 

 (. 14-12: 1385آن را بازبینی و سپس نهایی کرد )اعرابی،  بار چندها و نگارش متن اولیه بیانیه مأموریت، باید پاسخ
 . سؤاالتی برای تهیه بیانیه مأموریت0-80جدول 

 سؤاالت ردیف

 خواهد کرد؟ ارائهیا  دهدیم ارائهاین سازمان چه کاالها یا خدماتی را  1

 سازمان چه کسانی هستند یا خواهند بود؟ یهارجوعارباب 2

 کند؟ ها یا بازارهای داخلی و خارجی و در چه محدوده جغرافیایی فعالیت میاین سازمان در چه حوزه 3

 گیرد یا خواهد گرفت؟ های خود از چه نوع فناوری و با چه سطح پیشرفتگی بهره میاین سازمان برای انجام فعالیت 4

 های اخالقی بنیادی بر این سازمان حاکم است؟ ها، آرزوها و اولویتها، آرمانچه باورها، ارزش 5

 های رقیب برخوردار است؟ این سازمان از چه مزیت رقابتی یا ویژگی ممتازی نسبت به سایر سازمان 6
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 کند؟ ت داده و توجه میاهمی هاآن مسائلاین سازمان چه قدر به کارکنان و  7

و... حساس بوده و به تصویر ذهنی جامعه از  ستیزطیمحاجتماعی مانند امور خیریه، حفظ  مسائلحد نسبت به  چه تااین سازمان  8

 دهد؟ عملکرد خود اهمیت می

 ؟ شوددر این سازمان تا چه اندازه به بقا، رشد و سودآوری توجه می 9

   

 تحقق صورت در که است ندهیآ از یریتصو وسازمان  آرمانو  آرزو انگرینما اندازچشم: اندازچشم. تدوین 80-9-9-1

 خارج و داخل اطالعات یعنی ییمحتوا موضوع دو اندازچشم نیتدو در. بود خواهدقابل وصول  یسازمان مقاصد و اهداف

به  ییهایژگیو یدارا دیبا مؤثر اندازچشم کی. هستند مهم اریبس سازمان عملکرد بر اثرگذار یفعل یهاارزش و سازمان،

 . باشد 6-15شرح جدول 
 انداز مناسبهای یک چشم. ویژگی1-80جدول 

 هاویژگی ردیف

 ی بودنآرمان 1

 بودن شرویپ و یچالش روشن، 2

  جامعهو  سازمان یاعضا یبراو دارای انعطاف  فهمقابل 3

 سازمان  برای اعضای تیهدا روحدارای  و کنندهبیترغ 4

 

  ،کارکنان رفتار یدهجهت، کاری چارچوبباعث ایجاد  شوند نیتدو درستاهداف  راگ: سازمان اهداف. 80-9-9-9

  ی ولک»یا « خرد و کالن» مانند ییهابندیطبقه اهداف برایبود.  خواهند موفق یابیارزامکان  های هدفمند ورییگمیتصم

 قتحقبرای  سازمان کهاست  یخاص جینتا بلندمدت هدافوجود دارد. ا« مدتتاهکوو  مدتانیم ،بلندمدت»یا « یاتیعمل

، یریگازهاندقابلی، اختصاص» چون ییهایژگیودارای  دیبا اهداف به دنبال دستیابی به آن است. این اندازچشمو  تیمأمور

ف سازمان به نحوی تدوین شود که برای باشد. باید اهدا« یزمان محدودهو دارای  اندازچشم با بودن مرتبط، یابیدستقابل

نمونه در دوره زمانی چندساله )کلی( و ساالنه )عملیاتی( مشخص باشند. اهداف عملیاتی باید در مسیر دستیابی اهداف 

باشد. در تدوین اهداف باید به این ارتباط از اهداف عملیاتی  اندازچشمکلی و دستیابی به اهداف کلی باید در مسیر حصول 

 در چارچوب بیانیه مأموریت توجه داشت.      اندازچشماهداف کلی و تا 

 را هاآن سازمان کهاست  یقیحقا ای یادیبن اعتقاداتشامل  سازمانمحوری  یهاارزشهای محوری: رزشا. 80-9-9-4

 هکنندخصمش و سازمان یوجود فلسفه ینشانگرها نیبهتر ها،ارزش. است حساس هاآن به نسبت ای شماردیم یگرام

هایی به اغلب دارای ویژگی «سازمان یراهنما اصول»های محوری یا . بیانیه ارزشاست سازمان یبراهای مهم ویژگی

 است.  7-15شرح جدول 
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 های محوری مناسبهای ارزش. ویژگی3-80جدول  

 هاویژگی ردیف

 سازمان پوشش تحت تیجمع و مردم بامناسب  رفتار نحوهتأکید بر  1

 شدهارائه خدمات و هایریگمیتصم یچگونگ سازمان، اداره نحوهأکید بر ت 2

 شدهارائه خدمات تیفیک و خدمات ارائه در سازمان تیمسئول به مربوط انتظاراتتأکید بر  3

 

 بازخوردهابرای  ییارهایمع بر KPI یا عملکرد یدیکل یهاشاخص(: جهینت) عملکرد یدیکل یهاشاخص. 80-9-9-0

 بر در را زمان و تیکم ت،یفیک یهامؤلفه و دارند ارتباط هایاستراتژ باها تأکید دارد. این شاخص عملکرد دمور در

 یدیکل یهاحوزهبا  و بلندمدت اهدافبر اساس  کیاستراتژ تیاولو هر یبرا عملکرد یابیارز و یریگاندازه. رندیگیم

ه ساد و شفاف معرف، ،ینیع مناسب، ،مربوط ،یاختصاص» مانند ییهایژگیو از دیبا هاشاخص نیااست. ( جهینت) عملکرد

 یابیارز هنگام در تیریمد کادر. کندی ابیارز را هایاستراتژ دیبا  اندازه  و نوع ره از سازمان هر .باشند برخوردار« بودن

 موردبررسی اهداف و هاشارز دیبا اقدام نیا در کند، مطرح را ییهاپرسش انتظارات و مفروضات مورد در دیبا یاستراتژ

 ارائه یراب و دهد خرج به عمل ابتکار و تیخالق یاستراتژ یابیارز یبرا سازمان تیریمد سرانجام، و رندیگ قرار یابیارز و

 که است تیاهم حائز موضوع نیا یده گزارش اهداف یبرا .کند شنهادیپ یاتازه یهاروش و هاراه ارهایمع ای هاشاخص

 یهاهرمجموعیز و مختلف طبقات در سازمان جینتا یریگاندازه به که شوند ییشناسا سازمان در ییهاهحوز روشن طورهب

 ها بتوان میزان حصول به نتیجه در اهداف عملیاتی را مشخص کرد. باید با این شاخص درواقع .کنندیم کمک مربوطه

 

   . روند تدوین استراتژی 80-9-4

 شود. برداشته می 5-15هایی به شرح شکل تژی گامدر شکلی کلی برای تدوین استرا
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 های تدوین استراتژی. گام0-80شکل 

 شود. می یسازادهیپ 8-15مراحلی به شرح جدول  صورتبهها در زبان مطالعات استراتژیک گاماین     
 هاهای تدوین استراتژیسازی گام. مراحل پیاده1-80جدول 

 اقدامات ردیف مرحله

 CPMیا ماتریس بررسی رقابت  EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی  1 ول: ورودیمرحله ا

 IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی  2

 مرحله دوم: مقایسه

)با یک یا چند مورد از 

 ها(روش

 SWOTیا  TOWS  1، نقاط ضعف و نقاط قوتهافرصتماتریس تهدیدها،  1

 SPACE 2یکماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژ 2

 BCG 3ماتریس گروه مشاوران بستن 3

 (IE)  4عوامل داخلی و خارجی زمانهمماتریس ارزیابی  4
 (GSM) 5ماتریس استراتژی اصلی 5

 QSPMاستراتژیک کمی  یزیربرنامهماتریس  1 یریگمرحله سوم: تصمیم

 

                                                           
1. Threats-Opportunities-Weakness- Strenghts(TOWS) Matrix 

2. Strategic Position and Action Evaluation(SPACE)Matrix  

3. Boston Consulting Group (BCG) Matrix 

4. Internal- External (IE) Matrix  

5. General Strategy Mtrix  
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، انواع 1ها مشخص و در مرحله دوم یا مقایسهستراتژیبرای تدوین ا ازیموردندر مرحله اول یا ورودی اطالعات اصلی      

شود. در مرحله سوم یا های ممکن شناسایی و بین عوامل اصلی داخلی و خارجی توازن و تعادل برقرار میاستراتژی

در  شود.استفاده می (QSPM) 3ریزی استراتژیک کمی، یعنی ماتریس برنامهفردمنحصربهتنها از یک روش  2گیریتصمیم

 شدهییشناسا یاجراقابل یهایاستراتژشود تا بتوان انواع در مرحله اول استفاده می شدهارائهماتریس مزبور از اطالعات 

 (.   356: 1999شخصی مورد ارزیابی قرار داد )دیوید،  نظراعمالعینی و بدون  یاگونهبهدر مرحله دوم را 

 

      برای تدوین استراتژی 4. مرحله ورودی80-9-0

نقاط بررسررری عوامل داخلی بر نقاط قوت و ضرررعف تأکید دارد. : (IFE). ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 80-9-0-8

کمبود منابع یا مهارت و توانایی الزم برای »ضررعف شررامل و نقاط « منبع، مهارت، توانایی یا مزیتی خاص»قوت شررامل 

توان نقاط قوت و ضعف را در د در درون سازمان میبررسری این مواردر درون سرازمان اسرت. برای « اثربخشعملکرد 

جستجو  9-15به شرح جدول  5«های مشترکها، سبک، ارزشسراختار، راهبرد، سریستم، کارکنان، مهارت»مواردی چون 

 کرد. 
 برای بررسی عوامل داخلی  استفادهقابل. عوامل 3-80جدول 

زمان در قالب مطالعه اسناد و پرسش از افراد در درون سا 11-15توان در محورهایی به شرح جدول این عوامل را می     

 و تحلیل قرار داد.   موردبررسیمطلع 
 

 

 

 

                                                           
1. Matching stage  

2. Decision stage  

3. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

4. Input stage  

5. Structure, Strategy, System, Staff, Skill, Style, Shared values (7S)  

 توضیح عوامل ردیف

 پیچیدگی و رسمیت  با تأکید بر ابعاد تمرکز، ساختار 1

 حوالتبینی تمنظور تحقق اهداف کالن سازمان با توجه به پیشتعهداتی برای سازمان به جادکنندهیا راهبرد 2

 های خاص های مختلف سازمان به خروجیورودی کنندهلیتبد یندهایفرا سیستم 3

 های مختلف انواع نیروهای سازمان در سطوح و تخصص کارکنان 4

 های برجسته سازمان و افراد آن در مقایسه با رقبا ها و توانمندیویژگی هامهارت 5

 های مدیریتی الگوهای رفتاری و سبک هاسبک 6

 اصول و مفاهیم ارزشی القاکننده سازمان به افراد سازمانی  های مشترکارزش 7
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 مورداشارهدر زمینه عوامل  یبررسقابل. محورهای 81-80جدول 

 هاویژگی ردیف

      سازمان گذشته عملکرد با سهیمقا 1

 خدمات کنندگانافتیدر نظرات و سازمان خدمات یابیارز 2

 رقبا و فانیرح با سهیمقا 3

 کیاستراتژ یهاتیمطلوب به یابیدست و تیمأمور انجام در تیموفق یدیکل عوامل با سهیمقا 4

 ای سازمانی است. پاسخواحدهای وظیفه« نقاط قوت و ضعف»منظور تعیین شامل فهرستی به 11-15پرسشنامه جدول      

 (. 337-335: 1999)دیوید،  وت بالقوه استبیانگر نقطه ق« بله»به هر سؤال بیانگر ضعف و پاسخ « خیر»
 ( سازمانضعف و. پرسشنامه تعیین وضعیت عوامل داخلی)قوت 88-80جدول 

 خیر بله گویه ها ردیف

 مدیریت

   ؟کندمیآیا سازمان از مفاهیم یا اصول مدیریت استراتژیک استفاده  1

   ن هستند؟ و روش یریگاندازهقابلآیا اهداف کوتاه و بلندمدت سازمان  2

   ریزی اثربخشی دارند؟ آیا مدیران سطوح مختلف سازمانی برنامه 3

   آیا مدیران تفویض اختیار مناسبی دارند؟  4

   آیا سازمان ساختار مناسبی دارد؟  5

   آیا شرح وظایف و شرایط الزم برای احراز مشاغل مشخص و روشن است؟  6

   ردار هستند؟آیا کارکنان از روحیه خوبی برخو 7

   های کارکنان منطقی است؟ ها و غیبتجاییبهآیا سطح جا 8

   آیا شیوه پرداخت پاداش و حقوق سازمان موفق است؟  9

 بازاریابی

   است؟  شدهانجام اثربخش یاوهیشبازار به  یبندبخشآیا  1

   آیا سازمان در میان رقبا جایگاه مناسبی دارد؟  2

   زمان از بازار رو به رشد است؟ آیا سهم سا 3

   های توزیع محصول سازمان مناسب هستند؟ آیا کانال 4

   دارد؟  یاثربخش دهیسازمانآیا بخش فروش  5

   کند؟ بازاریابی استفاده می هایپژوهشآیا سازمان از  6

   آیا محصول سازمان برای مشتریان از کیفیت خوبی برخوردار است؟  7

   حصول سازمان قیمت مناسبی دارد؟ آیا م 8

   استراتژی اثربخشی دارد؟ « تبلیغ، ترویج و شناساندن محصول»آیا سازمان در زمینه  9

   دارد؟  یاثربخش یبندبودجهریزی بازاریابی و آیا سازمان برنامه 11

   آیا مدیران بازاریابی سازمان دارای تجربه و آموزش کافی هستند؟  11

 لیامور ما



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

294 

   های مالی مناسبی برای سازمان وجود دارد؟ نسبت وتحلیلتجزیهآیا  1

   مالی قوی است؟  ازنظرآیا سازمان  2

   را تأمین کند؟  ازیموردنسرمایه  مدتکوتاههای برای دوره تواندمیآیا سازمان  3

   آیا سرمایه در گردش سازمان کافی است؟  4

   کند؟ استفاده می اثربخشهای ای از رویهدی سرمایهبنسازمان برای بودجه ایآ 5

   ند؟ را تأمین ک ازیموردنهای بلندمدت، سرمایه تواند از طریق انتشار اوراق قرضه یا سهام، برای دورهآیا سازمان می 6

   آیا سیاست تقسیم سود سازمان معقول است؟  7

   ط حسنه دارد؟ و سهامداران رواب گذارانهیسرماآیا سازمان با  8

   آیا مدیران سازمان دارای تجربه و آموزش الزم هستند؟  9

 تولید

   هستند؟  اعتمادقابلمواد اولیه، قطعات و سایر وسایل الزم،   کنندگانعرضهآیا  1

   و دفاتر در وضع و شرایط مناسبی هستند؟  آالتنیماشآیا تشکیالت، تجهیزات،  2

   کند؟ های اثربخشی استفاده میها و سیاستها از رویهترل موجودیآیا سازمان برای کن 3

   کند؟ های اثربخشی استفاده میها و سیاستآیا سازمان برای کنترل کیفیت از رویه 4

   های مناسبی قرار دارند؟ استراتژیک( در مکان ازنظرها، منابع و بازار )آالت، کارخانهآیا ماشین 5

   فناوری شایستگی الزم را دارد؟  ازنظرآیا سازمان  6

 و توسعهتحقیق 

   آیا سازمان برای تحقیق و توسعه از تشکیالت مناسبی برخوردار است؟  1

   د؟ شوندیگر بر مبنای هزینه و منفعت بسته می یهاسازمانآیا قراردادهای سازمان برای تحقیق و توسعه با  2

   واجد شرایط هستند؟  آیا کارکنان بخش تحقیق و توسعه 3

   یابند؟ ای اثربخش تخصیص میآیا منابع واحد تحقیق و توسعه به شیوه 4

   آیا سیستم رایانه و اطالعات مدیریت مناسب است؟  5

   آیا بین واحد تحقیق و توسعه و سایر واحدهای سازمان، ارتباطی اثربخش وجود دارد؟  6

   بتی مناسب است؟ رقا ازنظرآیا فناوری محصوالت،  7

 سیستم اطالعات رایانه

   ؟ کنندیم، همه مدیران از سیستم اطالعاتی استفاده یریگمیتصمآیا در سازمان برای  1

   آیا سیستم اطالعاتی دارای یک مدیر یا مقام ارشد اطالعاتی در سازمان است؟  2

   ؟ شوندیم وزربهمنظم،  صورتبهموجود در سیستم اطالعات  یهادادهآیا  3

   ؟ ندینمایمبه سیستم اطالعاتی همکاری  هادادهآیا مدیران و مسئوالن واحدهای مختلف سازمان در عرضه  4

   رمز مناسب وجود دارد؟  یهاکلمهآیا برای ورود به سیستم اطالعات سازمان،  5

   آشنا هستند؟  رقیب یهاسازماناطالعاتی  یهاستمیسهای سازمان با آیا استراتژیست 6

   ، صمیمی هستند؟ کنندمیآیا کسانی که از سیستم اطالعات سازمان استفاده  7

   ایند؟ را درک نم شدهارائهمزایای رقابتی ناشی از اطالعات  توانندمیاز سیستم اطالعات،  کنندگاناستفادهآیا همه  8

   آموزش رایانه دایر کرده است؟  یهاارگاهکاز سیستم اطالعاتی  کنندگاناستفادهآیا سازمان برای  9
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   ؟ ابندییمبهبود  دائمی صورتبهسیستم اطالعاتی  یهادادهآیا محتوای  11

 گیرد. صورت می 21-15پنج مرحله به شرح جدول  ،(IFE) 1برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی     
 IFE . مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی81-80جدول 

 توضیح انواع ردیف

 (. ضعفو سپس قوت قوت و ضعف را فهرست کنید )ابتدا  21تا  11پس از شناسایی عوامل داخلی  .1 تهیه فهرست 1

 ها یک شود.  مجموع ضریب کهینحوبه)بسیار مهم( 1( تا تیاهمیبتعیین ضریب اهمیت عوامل از صفر) .1 وزن دهی  2

 شوند. تعیین می 2 و 1و تهدیدها با رتبه  4یا  3ها با رتبه ازمان، فرصتبر اساس اثرگذاری در س .1 یبندرتبه 3

 ها ها در سوم یا رتبههای دوم یا وزنستون ضربحاصل ضرب وزن در رتبه 4

 خواهد شد.   4 تا 1ها که عددی بین ها در رتبهوزن ضربحاصلجمع ستون چهارم یا  .1 تعیین نمره نهایی  5

شود. این ماتریس یک جدول چند درونی تهیه میعوامل ارزیابی  ماتریسجدول نقاط قوت و ضعف،  پس از شناسایی     

شود. ستون دوم مربوط برای تعیین ضریب فهرست می« های سازمانها و ضعفقوت»ستونی است که در ستون اول آن 

 وزنرات اعضای شورای راهبردی است و در آن هر یک از عوامل قوت و ضعف با توجه به نقطه نظ دهی وزناهمیت با 

در ستون سوم (. ∑=1ها باید برابر یک باشد )ها و ضعفخواهند شد. مجموع ضریب اهمیت )وزن( کلیه قوت دهی

تعلق  4یا  3ها نمرات و به هر یک از قوت 2 یا 1 نمراتها ماتریس با توجه به میزان شدت عامل )رتبه( به هر یک از ضعف

شوند تا امتیاز هر هریک از عوامل در یکدیگر ضرب می 3و  2های چهارم ماتریس، ضریب ستونخواهد گرفت. در ستون 

ل شوند تا امتیاز نهایی عوامها با یکدیگر جمع میکلیه عامل شدهمحاسبهها جداگانه محاسبه شود. سپس امتیاز یک از عامل

 سازمان یعننزدیک شود، ی (5/2 میانگین از باالتر) 4 بهره نم اگرخواهد بود.  4 تا 1درونی تعیین شود. این نمره نهایی بین 

نزدیک شود به معنای ( 5/2 میانگین از کمتر) 1 به عدد نیا اگر. ددارشرایط مناسبی ( هاضعف و هاقوت)ی داخل عوامل در

داخلی را  نمونه جدول ماتریس ارزیابی عوامل 13-15جدول  .است یداخل عوامل ازنظر سازماننامناسب بودن وضعیت 

 دهد. نشان می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix  
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 . ماتریس ارزیابی عوامل درونی89-80جدول 

ضریب اهمیت  سازمان فهرست نقاط قوت ردیف

 )وزن(

 شدت عامل )رتبه(

 4یا  9

 امتیاز یا نمره

8. 

.... 

 

 

   

ضریب اهمیت  سازمان فهرست نقاط ضعف ردیف

 )وزن(

 شدت عامل )رتبه(

 1یا  8

 امتیاز یا نمره

1. 

.... 

 

 

   

  - ∑=8 جمع کل ضریب و امتیازات عوامل درونی

 

ها و تهدیدها تأکید دارد. بررسی عوامل خارجی بر فرصت :(EFE) 8. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی80-9-0-1

در محیط بیرونی سازمان برای انجام کاری یا تحقق چیزی است. « موقعیت، زمان، زمینه یا شانسی مطلوب»فرصت شامل 

در « ای نامطلوبموقعیت، زمان یا زمینه» تهدیددست یابد.  یتوجهقابلتواند به نتایج یا عواید ها میسازمان با فرصت

کنند. بر این اساس، هر عنصر یا وضعیت خواسته و خارج از کنترل سازمان عمل می برخالفپیرامون سازمان است که 

 است. « تهدید»ازمان های حیاتی سخطرزا برای موجودیت منافع یا ارزش

شود. محیط هم گفته می« 3و بررسی عوامل محیطی 2صنعت وتحلیلتجزیه» در مواردی به ارزیابی عوامل خارجی    

بررسی  14-15توان در دو سطح عمومی یا کالن و تخصصی یا خرد به شرح جدول پیرامون یا بیرون از سازمان را می

 (. 15: 1385کرد)اعرابی، 
 انواع نیروهای خارجی .84-80جدول 

 توضیح انواع محیط ردیف

 های سازمان مانند نیروهای اقتصادی، فرهنگی، فناوری، سیاسی و امثال آنبر فعالیت میرمستقیغبا اثر  کالنعمومی یا  1

 نامثال آ های کارگری، تجاری وبا اثر مستقیم بر سازمان مانند نیروهای دولت، رقبا، مشتریان، اتحادیه تخصصی یا خرد 2

شود.  آوریجمعخوبی برای بررسی عوامل خارجی باید اطالعات الزم درباره نیروهای سطح کالن و خرد خارجی به      

، نشریات معتبر و امثال آن بهره گرفت. «مشتریان و بازار»پیمایشی درباره  هایپژوهشتوان از انواع برای این منظور می

هایی با افراد مطلع و خبره یا مدیران سازمان ها و تهدیدها، جلسهای شناسایی فرصتاطالعات باید بر یگردآورپس از 

باید عوامل خارجی را باید بر روی یک صفحه کاغذ یا تابلو نوشت و از حاضران  هاآناز  مؤثربرگزار شود. برای استفاده 

                                                           
1. External Factor Evaluation Matrix 

2. IIndustry Analysis  

3. Environment Scanning  
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ر موفقیت بنویسند. عوامل مهم اثرگذار اثرگذاری د ازنظراهمیت  برحسبخواست که این عوامل را به ترتیب اولویت و 

(. برای آشنایی هر چه 218-216: 1999کنند )دیوید، در موفقیت سازمان در صنایع مختلف و با گذشت زمان تغییر می

 است.  شدهارائه 15-15در جدول  هاآنبیشتر عوامل خارجی سطح کالن و خرد، فهرستی از 
 کالن و خرد . فهرستی از عوامل خارجی سطح80-80جدول 

 شامل  عوامل کالن ردیف

 و امثال آن  افزارهانرمها، انواع تحول در رایانه، ارتباطات راه دور، گردآوری داده فناوری اطالعات 1

 نقدینگی، تولید ناخالص ملی، الگوی مصرف، تورم، مالیات و امثال آن  اقتصادی 2

 کار، سبک زندگی و امثال آن ازدواج، طالق، اخالق، نگرش به  اجتماعی -فرهنگی 3

 ، امنیت و امثال آن ستیزطیمحقوانین و مقررات دولتی،  سیاسی، دولتی/قانونی 4

 انواع موارد اثرگذار در چرخه حیات محصوالت تولیدی، نوآوری در عرصه کاالها و خدمات اختراعات 5

 و... مذاهب نژادها، ها،زبان ها،هنگفر ای،منطقه هایتشکل یجهان نیقوان ،یالمللنیب نهادهای جهانی 6

 عناصر محیط طبیعی مثل آب، هوا، جنگل، نفت و امثال آن  رندهیدربرگ یطیمحستیزعوامل  یطیمحستیز 7

 شامل عوامل خرد ردیف

 رقیب  یهاسازمانشناسایی  رقبا 1

 خدمات و کاالها کنندگانعرضه کنندگانعرضه 2

 خریداران محصول  مشتریان 3

 ی صنفی، تجاری و کارگری هایهدتحااانواع  هااتحادیه 4

 ها و مؤسسات مالی بانک های مالیواسطه 5

ه توان محورهایی بهای تجاری که نقش رقبا بسیار مهم است میهایی مثل سازمانبرای بررسی عوامل محیطی سازمان     

 قرار داد.   موردبررسیرا  16-15شرح جدول 
 ورهای بررسی رقبا برای تحلیل وضعیت خارجی  . مح81-80جدول 

 محورها  ردیف

 شناسایی نقاط قوت، ضعف، اهداف و راهبردها  1

 با تحوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امثال آن  هاآنشناسایی راهبردهای مواجهه  2

 و بالعکس هاآنسازمان ما در برابر راهبردهای  هاآنپذیری میزان آسیب 3

 در جامعه  هاآنوضعیت جایگاه محصوالت  4

 ای های توسعهمیزان منابع و سرمایه 5

 شود. برداشته می 17-15هایی به شرح جدول گام EFEیا  برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
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 EFE یخارجماتریس ارزیابی عوامل . مراحل تهیه 83-80جدول 

 توضیح انواع ردیف

 فرصت و تهدید را فهرست کنید )ابتدا فرصت و سپس تهدید(.  21تا  11پس از شناسایی عوامل خارجی  .2 تهیه فهرست 1

 ها یک شود.  مجموع ضریب کهینحوبه)بسیار مهم( 1( تا تیاهمیبتعیین ضریب اهمیت عوامل از صفر) .2 وزن دهی  2

 شوند. تعیین می 2 و 1و تهدیدها با رتبه  4یا  3ها با رتبه بر اساس اثرگذاری در سازمان، فرصت .2 یبندرتبه 3

 ها ها در سوم یا رتبههای دوم یا وزنستون ضربحاصل ضرب وزن در رتبه 4

 خواهد شد.   4 تا 1ها که عددی بین ها در رتبهوزن ضربحاصلجمع ستون چهارم یا  .2 تعیین نمره نهایی  5

 آنستون دوم شود. فهرست می سازمانتهدیدهای  ها وفرصتوین عناماتریس ارزیابی عوامل خارجی  ستون اولدر      

ضریب اهمیت با توجه به نقطه نظرات اعضای  است. تهدید و فرصت عوامل یک از مربوط به ضریب اهمیت )وزن( هر

در  (.∑=1)یک باشد برابر د بای تهدیدها ها وفرصتمجموع ضریب اهمیت )وزن( کلیه شود. میشورای راهبردی درج 

و به هر فرصت رتبه  2یا  1تون سوم ماتریس با توجه به میزان شدت عامل یا میزان اثرگذاری آن بر سازمان به هر تهدید رتبه س

طور شوند تا نمره هر عامل خارجی بهدر هم ضرب می  3و  2های چهارم ماتریس، ستون ستون درداده خواهد شد.  4یا  3

نمرات عوامل خارجی یا همان ستون چهارم، امتیاز کلی و نهایی حاصل از ارزیابی  جداگانه محاسبه شود. سپس با جمع تمام

 برابر در سازمان یعنی( 5/2 نمره میانگین از باالتر) شود کینزد 4 به عدد نیا اگردست خواهد آمد. مجموعه عوامل خارجی به

 نیا راگ. است دهایتهدکنترل مناسب بر آثار  و هافرصت ازمعنای استفاده خوب مناسبی دارد و این به واکنشی خارج عوامل

ها کنترل اعمال کند. ها استفاده یا روی تهدیدفرصت از نتوانسته سازمان یعننزدیک شود، ی( 5/2 میانگین از کمتر) 1 به عدد

 دهد. نمونه جدول ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی را نشان می 18-15جدول 
 ل خارجی. ماتریس ارزیابی عوام81-80جدول 

 امتیاز یا نمره 4یا  9شدت عامل )رتبه(  ضریب اهمیت )وزن( های سازمانفهرست فرصت ردیف

8 

1 

.... 

 

 

   

 امتیاز یا نمره 1یا  8شدت عامل )رتبه( ضریب اهمیت )وزن( فهرست تهدیدهای سازمان ردیف

8 

.... 

    

  - ∑=8 جمع کل ضریب و امتیازات عوامل بیرونی

در نظر گرفت و در  111)وزن(را برابر  حاصل ضریب اهمیت توانمیهولت در روش نمره دادن، : برای سنکته

 تقسیم کرد.       111 عدد برمحاسبات نهائی 

برای شناسایی  CPMیا « ماتریس بررسی رقابت»های تجاری در مواردی از با توجه به اهمیت رقبا در برخی سازمان     

رست جای فهشود با این تفاوت که بهود. در این ماتریس نیز همان مراحل قبل دنبال میشوضعیت رقبا هم استفاده می

ها و تهدیدها، عوامل موفقیت رقبا فهرست خواهد شد. سپس رقبای مهم به ترتیب ضرایب، رتبه و نمره هر کردن فرصت
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املی خارجی برای ما مشخص ع عنوانبهنمره کلی وضعیت رقیب  تیدرنهاکنیم و عمل درباره هر یک را بررسی می

نیست.  8/2حتماً بهتر از سازمان با نمره  25/3خواهد شد. البته در تفسیر این اعداد باید دقت کنیم که سازمان با نمره نهایی 

، بلکه هدف برسیم فردمنحصربهاین اعداد تنها بیانگر توان نسبی سازمان هستند. بنابراین هدف این نیست که به عددی 

 (.  269-267: 1999گیری است )دیوید، در تصمیم استفادهقابل یاگونهبهی و ارزیابی اطالعات بنددسته

 

 . مرحله مقایسه برای تدوین استراتژی80-9-1

تحلیل  سیماتری، خارج و یداخل عوامل زمانهم یابیارز سیماتر»روش مانند  چندیکتوان با مرحله مقایسه را می

SWOT ،کیاستراتژ اقدام و تیعموق یابیارز سیماتر SPACE ،بستن مشاوران گروه سیماتر  BCG  سیماتریا 

هایی با تأکید بر طی مراحل تدریجی سازمان برای گذر از استراتژیانجام داد. در ابتدای این مرحله « یاصل یاستراتژ

خارجی و یا بر  -خلیمأموریت، اهداف بلندمدت، ارزیابی عوامل دا»وضعیت مطلوب بر اساس  یسوبهوضعیت موجود 

ای هشوند. در نشست خبرگان یا شورای راهبردی باید درباره استراتژینوشته می« موفق گذشته یهایاستراتژاساس 

 فهرست کرد.   19-15را بر اساس اهمیت و اولویت به شرح جدول  هاآنگوناگون بحث و 
 هابندی استراتژی. محورهای فهرست و اولویت83-80جدول 

 نوع رویکرد به استراتژی اولویت

 باید اجرا شود.  اول 

 ی آن خوب است.اجرا دوم

 . دشو اجرا دتوانیم سوم

 .دشو اجرا دینبا چهارم

 ها انتخاب کرد. توان از این استراتژیای میهای مقایسهحال با هر یک از الگوهای روش

 

های زوجی است. در این مرحله الگوها با مقایسهترین یکی از رایج: SWOT یا  TOWS تحلیل سیماتر .80-9-1-8

عوامل داخلی و  زمانهمماتریس ارزیابی »های های سازمان با توجه به موقعیت راهبردی در یکی از چهارخانهراهبرد

شود و در بخش باالی جدول ترسیم می 21-15شود. برای این منظور الگویی به شرح جدول انتخاب می« خارجی

شوند. در سمت راست جدول یعنی در یک بخش نقاط قوت و در بخش دیگر آن نقاط ضعف فهرست میعوامل داخلی 

 عوامل خارجی و در کادر باال عوامل فرصت و در کادر پائین آن عوامل تهدید فهرست خواهند شد. 
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 SWOT.  ماتریس تحلیل 11-80جدول 

 داخلی عوامل                                           

 
 

 عوامل خارجی

 (S)نقاط قوت 
 نقاط قوت را فهرست کنید.

1. 

2.            

3....  

 (W)نقاط ضعف 
 نقاط ضعف را فهرست کنید.

1. 

2            . 

3.... 

 (O) هافرصت
 را فهرست کنید. هافرصت

1. 

2.     

3.... 

 SO هایاستراتژی
 استفاده کنید. هافرصتبا نقاط قوت، از 

1. 

2..       

3..... 

 WO هایاستراتژی

 ، نقاط ضعف را رفع کنید.هافرصتبا 

1. 

2. 

3 ... 

 (T)تهدیدها 

 تهدیدها را فهرست کنید.

1. 

2. 

3.... 

 ST هایاستراتژی
 برای دوری از تهدیدها، از نقاط قوت استفاده کنید.

1. 

2. 
3..... 

  WT هایاستراتژی                  

 د و از تهدیدها پرهیز کنید.نقاط ضعف را کاهش دهی 

1. 

2 . 

3..... 

 را باید انجام داد.  21-15اقداماتی به شرح جدول   SWOT لیتحلبرای تکمیل ماتریس    
 SWOTتحلیل . اقدامات الزم برای تکمیل ماتریس 18-80جدول 

 اقدام ردیف

 .شودیم نوشته SO خانه درراهبردهای منتخب آن  و سهیمقا هافرصتبا  قوت نقاط 1

 .شودیم نوشته WO خانه درراهبردهای منتخب آن  و سهیمقا هافرصتبا  ضعف نقاط 2

 .شودیم نوشته STراهبردهای منتخب آن در خانه  و سهیمقا دهایتهدبا  قوت نقاط 3

 .شودیم نوشته WT خانهراهبردهای منتخب آن در  و سهیمقا دهایتهد با  ضعف نقاط 4

مشخص شوند. در این مرحله هدف انتخاب بهترین  اجراقابلهای با هم مقایسه تا همه استراتژی در هر مرحله دو عامل

توان از راهبردهای میهایی حاصل از این ماتریس، انتخاب و اجرا نخواهد شد. ها نیست، لذا همه استراتژیاستراتژی

از چندین  زمانهمطور محدود نشد و به خانهیککه به  شودمیهای مجاور هم کمک گرفت. در این شرایط پیشنهاد خانه

 نوع راهبرد استفاده کرد. 

ی فهرست شده هاهنگام استفاده از این نوع ماتریس باید برای ارائه هر استراتژی مبتنی بر نقاط قوت یا ضعف با اولویت   

ریس یک ماتار شود. برای نمونه به اشاره داشت تا دلیل منطقی ارائه استراتژی بیشتر آشک S1, O2ها مانند یا شماره آن

 توجه کنید.  22-15در جدول  شدهلیتکم
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  شدهتکمیل SWOTتحلیل . یک نمونه ماتریس 11-80جدول 

 

 

 

 

 

 

 (S)نقاط قوت                      
 مراکز بسیار پرجمعیت قرار دارد.  در .1

 . سه سال پیاپی از گردش نقدی مثبتی برخوردار بوده     2

 فروش دو برابر صنعت  نرخ .3

  هانهیهزبرای کاهش  مؤثر. اقدامات 4

 خوب  یسودآور .5

 (W)نقاط ضعف                  
 ضعیف کارگری روابط .1

 .25/1. نسبت جاری برابر با 2

 . به هنگام کاهش درآمد، هزینه عملیاتی ثابت است.3

 عمومی سه برابر هزینه رقیب است.  یهانهیهز. 4

 شرایط سختی دارند. دهندهوام یهازمانسا. 5

 (O) هافرصت
 .انددادهبزرگی پیشنهاد ادغام  یهاسازمان. 1

 . تعداد مشتریان در شهر ایکس رو به افزایش است. 2

 SO هایاستراتژی

 دایر کردن فروشگاه در شهر ایکس .1

 (s1, o2, o5) 

 WO هایاستراتژی                  

 دغام شوند. ا هافروشگاهدر دیگر  .1

(o1, o2,w3, w4, w5)  
 

 (T)تهدیدها                     

 انگیزه خرید ندارند.  %81بیش از  .1

 فروش محصول فصلی است.  .2

 رقابت بسیار شدید است.  .3

 ST هایاستراتژی                 

 فروشگاه عرضه محصول  21 یاندازراه .1

(S1, T3) 

  WT هایاستراتژی                  

 سربار  یهانهیهزاهش ک .1

(W3, W4, T3, T2) 

 

برای تشکیل این ماتریس، سازمان باید نمرات : (SPACE)ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  سیماتر .80-9-1-1

های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را در ابعاد افقی و عمودی این ماتریس قرار دهد تا جایگاه سازمان حاصل از ماتریس

های این ماتریس مشخص شود و بتوان استراتژی مناسبی را برای آن انتخاب کرد. ماتریس داخلی و در خانه وکارکسبیا 

های عوامل ای نمرات ماتریس(. در ماتریس نه خانه56: 1385است )اعرابی، « نه خانه و چهارخانه»خارجی به دو شکل 

( در ابعاد افقی و عمودی 2الی  1( و ضعیف )3الی  2سط)(، متو4الی  3از قوی) یبخشسهخارجی و داخلی در یک طیف 

( قرار 5/2 یال 1( و ضعیف )4الی  5/2قوی) یدوبخشاین نمرات در یک طیف  یاچهارخانهگیرند. در ماتریس قرار می

 است.   شدهدادهنمایش  یاخانهماتریس نه  7-15خواهند داشت. در شکل 

 نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی 

ره
نم

 
جی

ار
 خ

مل
عوا

ی 
یاب

رز
ی ا

های
ن

 

         4                           3                 5/2                 2                            1 

 

 

3 

5/2 

2 

 

1 

 خانه سوم

 

 خانه اول خانه دوم 

 چهارم خانه  خانه پنجم خانه ششم

    

 خانه نهم

 

 خانه هفتم خانه هشتم 

 ای موقعیت و اقدام خانه . ماتریس نه3-80 شکل

. شودیمدوم، سوم یا ششم باشد، استراتژی رشد و توسعه برای آن پیشنهاد  یهاخانهاز  یکیدرچنانچه موقعیت سازمان      

از  یکیدرشود. و اگر های اول، پنجم یا نهم قرار گیرد، استراتژی حفظ و نگهداری یا ثبات توصیه میاز خانه یکیدراگر 
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(. 56: 1385شود )اعرابی، های چهارم، هفتم و هشتم باشد، استراتژی کاهش، برداشت، واگذاری یا انحالل توصیه میخانه

 یاارخانهچهکند اما ماتریس ای سه وضعیت اصلی را مشخص و سه دسته استراتژی پیشنهاد میخانه ماتریس نه درمجموع

 کند. می ارائه  8-15چهار دسته استراتژی به شرح شکل 
 نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی 

جی
ار

 خ
مل

عوا
ی 

یاب
رز

ی ا
های

ه ن
مر

ن
 

       4                                                     5/2                                                     1 

 

 

5/2 

 

 

1 

 

 خانه دوم: تهاجمی

 

 

 کارمحافظهخانه اول: 

 

 رقابتی خانه چهارم: 

 

 

 خانه سوم: تدافعی

 موقعیت و اقدام  یاچهارخانه. ماتریس 1-80شکل 

های بسیار پرکاربرد است که حاصل تقاطع خطی است که از دو نمره ای موقعیت و اقدام از روشماتریس چهارخانه     

های این ماتریس از خانه  دریکیای نقطهدر  دونقطهآید. خطوط در امتداد دست میتحلیل عوامل داخلی و خارجی به

 (. 9-15گیرد )شکل قرار می

 
 ای موقعیت و اقدام برای انتخاب استراتژی. ماتریس ارزیابی چهارخانه3-80شکل 

 چهارخانهاز  دریکیهای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی با توجه به استقرار نقطه حاصل از تقاطع دو نمره ماتریس     

 مشخص خواهد شد.  23-15، موقعیت راهبردی سازمان به شرح جدول 9-15ل ماتریس شک
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 عوامل داخلی و خارجی  زمانهم. انواع موقعیت راهبردی سازمان بر اساس ماتریس ارزیابی 19-80جدول 

با  ههایی را انتخاب کند کتواند استراتژیموقعیت خانه تهاجمی، یعنی سازمان در بهترین وضع ممکن قرار دارد و می     

یعنی  کاربرداری، نقاط ضعف را برطرف و تهدیدها را کنترل کند. در موقعیت محافظهها بهرهها از فرصتاستفاده از قوت

های اصولی و پرهیز از خطرهای بزرگ انتخاب شود. در موقعیت تدافعی هایی مبتنی بر حفظ شایستگیباید استراتژی

نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها اتخاذ کند. موقعیت رقابتی نیز بر انتخاب  هایی مبنی بر اصالحسازمان باید استراتژی

 های رقابتی تأکید دارد.استراتژی
  

این ماتریس از طریق بررسی سهم نسبی بازار و نرخ رشد صنعت،  :(BCG) گروه مشاوران بوستون سیماتر .80-9-1-9

م نسبی بازار یک بخش در یک صنعت خاص، نسبت به سهم کند. مقصود از سهرا کنترل می 1های سازمانمجموعه دارایی

ی وضعیت سهم نسب»سازمان رقیب در همان صنعت دارد. در این ماتریس بر روی محور افقی  نیتربزرگبازاری است که 

از نمایانگر برخورداری  گن یمانشود. نقطه وسط یا نشان داده می 5/1در پیوستاری از صفر تا یک و با میانگین « بازار

درصد  برحسببر مبنای فروش و « نرخ رشد صنعت»است. در محور عمودی  موردنظرنیمی از سهم بازار در صنعت 

 (.    11-15+ با عدد صفر در وسط یا میانگین است )شکل 21تا  -21تواند بین است. درصد نرخ رشد می
 وضع سهم نسبی بازار                                             

 

 

 عالمت پرسش)؟(

8 

 ستاره

1 

 سگ

4 

 گاوشیرده

9 
 . ماتریس گروه مشاوران بوستون81-80شکل 

 

 

 

                                                           
1. Business portfolio  

 نوع راهبرد موقعیت ردیف

 توسعه و رشد ای یتهاجم راهبرد SO منطقه 1

 یدرون تیحما و یگهدارن شامل یرقابت هایراهبرد ST منطقه 2

 یدرون تیحما و ینگهدار شامل کارانهمحافظه هایراهبرد WOمنطقه  3

 انحالل و کاهش ،یواگذار برداشت، شامل یتدافع هایراهبرد WT منطقه 4

 زیاد                    کم                                            میانگین                             

1/1                                                51/1                                                1           

 + زیاد21
 

 میانگین 1
 

 کم  -21

 

 

د( 
ص

در
ت)

صنع
ش 

رو
د ف

رش
خ 

نر
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 دارند.  24-15ها نامی به شرح جدول در ماتریس گروه مشاوران بوستون هر یک از خانه
 های گروه مشاوران بوستون . انواع مفاهیم در خانه14-80جدول  

 

خانه به شرح نمودار  9های مختلف سازمان را در این ماتریس بخش: (IE)داخلی و خارجی  سیماتر .80-9-1-4  

 کنند.    ها به هنگام تدوین استراتژی، هر دو ماتریس را تهیه میدهد. برخی استراتژیستقرار می 15-11
 ینمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخل

 

 

 

9 1 8 

1 0 4 

3 1 3 

 . ماتریس داخلی و خارجی88-80شکل 

توان موقعیت راهبردی سازمان را نشان داد. برای تشکیل این ماتریس، می« ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی»با     

مل خارجی در ردیف در ردیف افقی و نمره ماتریس ارزیابی عوا سازمانیدروننمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی یا 

استفاده کرد.  هابخشنهایی حاصل از  یهانمرهبرای تهیه ماتریس داخلی و خارجی باید از جمع  گیرند. عمودی قرار می

های نهایی حاصل از عوامل داخلی و خارجی استفاده کرد. در ماتریس در ماتریس داخلی و خارجی باید از جمع نمره

تا  2 یهانمرهضعف داخلی سازمان است؛  دهندهنشان 99/1تا  1ایی عوامل داخلی از نه یهانمرهداخلی و خارجی جمع 

بیانگر قوت سازمان است. به همین  4تا  3 یهانمرهاین است که سازمان در وضع متوسط قرار دارد و  دهندهنشان 99/2

بیانگر  99/2تا  2 یهانمرهسازمان،  بیانگر ضعف 99/1 تا 1نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از  یهانمرهشیوه جمع 

بیانگر این است که سازمان در وضعی عالی قرار دارد.  4تا  3 یهانمرهاین است که سازمان در وضع متوسط قرار دارد و 

 تقسیم کرد. 25-15را به سه ناحیه به شرح جدول  توان ماتریس داخلی و خارجیمی
 

 نوع راهبرد هاخانه ردیف

 رسوخ انند م تمرکز یهایاستراتژبا تأکید بر  موردنظر صنعت درنرخ رشد باال  یول اندک بازار ینسب سهم پرسش عالمت 1

 محصول توسعه ای بازار توسعه بازار، در

 باال، به یمودع یکپارچگیی مانند یهایاستراتژبا تأکید بر  باال صنعت رشد نرخ و بازار یباال ینسب سهم ستاره 2

 مشارکت و محصول توسعه بازار، توسعه بازار، در رسوخ ،یافق یکپارچگی ن،ییپا به یدعمو یکپارچگی

 ای صولمح توسعهچون  ییهایاستراتژبا تأکید بر  صنعت  رشدو نرخ پایین  بازارباالی  ینسب سهم ردهیش گاو 3

 همگون یهایاستراتژ

 تیفعالکاهش  یاستراتژ صنعت با تأکید بر رشدنرخ پایین  و بازارپایین  ینسب سهم سگ 4

4      

 (4تا  3باال )

3 

 (99/2تا  2متوسط)

2 

 ( 99/1تا  1پایین )

1 

 

 قویمیانگین                                                                        ضعیف                

                          4تا  3                                   99/2تا  2                             99/1تا  1               

  1                                2                                         3                             4                         

ی 
رج

خا
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 ع
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 توجه به نواحی ماتریس داخلی و خارجی  . انواع راهبردهای انتخابی با 10-80جدول 

 

متعلق به این ماتریس قرار  یهاخانهاز  یکیدرهر سازمان در هر وضعی که باشد استراتژی اصلی:  سیماتر .80-9-1-4

 . است 26-15بر پایه دو بعد به شرح جدول  گیرد. ماتریس استراتژی اصلیمی
 . ماتریس استراتژی اصلی11-80جدول 

 رشد سریع بازار

وی
ت ق

قاب
ت ر

قعی
مو

 

 8خانه شماره 

های: توسعه بازار، رسوخ در بازار، استراتژی .8

توسعه محصول، یکپارچگی عمودی به باال و 

  ونپایین، یکپارچگی افقی و تنوع همگ

 1خانه شماره 

های: توسعه بازار، رسوخ در بازار، استراتژی .8

توسعه محصول، یکپارچگی افقی، واگذاری 

  و انحالل

ف
ضعی

ت 
قاب

ت ر
قعی

مو
 

 4خانه شماره 

تنوع همگون، تنوع افقی، های: استراتژی .8

  تنوع ناهمگون و مشارکت

 9خانه شماره 

های: کاهش، تنوع همگون، تنوع استراتژی .8

  وع ناهمگون، واگذاری و انحاللافقی، تن

 رشد کند بازار

استراتژیک در وضع عالی  ازنظرهای در خانه شماره یک، دارای رشد سریع بازار و موقعیت رقابت قوی و سازمان   

های در خانه شماره دو، در صنعت رو به رشد هستند اما قدرت رقابت الزم را ندارند. باید علت این هستند. سازمان

ایی در هارآمدی را شناسایی و مشخص کرد که سازمان برای بهبود موقعیت رقابتی به چه تغییراتی نیاز دارد. سازمانناک

نایی ها باید با تغییرات سریع و زیربکنند. این سازمانخانه شماره سه، در صنایع با رشد کند با موضعی ضعیف رقابت می

رقابتی دارای موضعی قوی اما در صنعتی  ازنظرهای در خانه شماره چهار، اناز انحالل و نابودی خود جلوگیری کنند. سازم

 (.384 -382: 1999با آهنگ رشد کند هستند )دیوید، 

 

 گیری برای تدوین استراتژی . مرحله تصمیم80-9-3

یت نسبی جذابشود. در این روش استفاده می QSPMیا « ریزی راهبردی کمیماتریس برنامه»در این مرحله اغلب از 

به  ن ماتریس الگوییعینی و کمی انتخاب خواهد شد. ای صورتبهبندی مشخص و بهترین راهبرد راهبردها برای اولویت

 دارد.  27-15شرح جدول 

 

 نوع راهبرد نواحی ردیف

 ای ولمحص توسعه بازار، توسعه بازار، در رسوخ شامل تمرکز مانند ساخت و رشد به منجر یهایاستراتژ 4 ای 2 ،1 1

  یافق یکپارچگی و نییپا به یعمود یکپارچگی باال، به یعمود یکپارچگی بر یمبتن یهایاستراتژ

 ولمحص توسعه و بازار در رسوخ یاستراتژمانند  موجود وضع ینگهدار و حفظ هدفبا  ییهایاستراتژ 7 ای 5 ،3 2

 کردن رها ای محصول برداشت یهایاستراتژ 9 یا 8 ،6 3
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 ریزی استراتژیک کمی. ماتریس برنامه13-80جدول 

ل 
وام

ع
 

 اجراقابلهای انواع استراتژی ضریب عوامل خارجی و داخلی

 استراتژی سوم استراتژی دوم لاستراتژی او

نمره 

 جذابیت

جمع 

 نمره

نمره 

 جذابیت

جمع 

 نمره

نمره 

 جذابیت

جمع 

 نمره

جی
ار

 خ
لی

ص
ل ا

وام
ع

 

        اقتصادی 

        سیاسی/قانونی/ دولتی 

        فرهنگی -اجتماعی

         یآورفن

        رقابتی 

       1 جمع عوامل خارجی

ی 
صل

ل ا
وام

ع
لی

اخ
د

 

        مدیریت 

        بازاریابی 

        امور مالی/ حسابداری 

        تولید/ عملیات 

        تحقیق و توسعه 

        سیستم اطالعات رایانه 

       1 جمع عوامل داخلی

 8-1  8-1  8-1  2 استراتژی ازیامتجمع کل 

در مرحله اول یا ورودی است. در ستون  شدهییشناساداخلی و خارجی  ستون سمت راست ماتریس شامل عوامل        

 یاجرابلقاهای شود. در ستون سمت چپ انواع استراتژیضریب نتایج ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی نوشته می

 ریزیریس برنامهها به ماتها و ورود آنشود. باید برای گزینش استراتژیحاصل از مرحله دوم یا مقایسه نوشته می

 استراتژیک کمی از قضاوت شهودی مناسب برخوردار بود. 

ها و تهدیدها(، در نظر ها( و عوامل بسیار مهم خارجی )فرصتها و ضعفدر ستون عوامل بسیار مهم داخلی )قوت     

مل در تعیین یا گزینش آیا این عا»شود. در مورد انتخاب هر یک از این عوامل باید این سؤال پاسخ داد که گرفته می

اگر پاسخ منفی بود یعنی آن عامل نقش مهمی در تعیین و انتخاب راهبرد ندارد و لزومی به  «راهبردها نقش عمده دارد؟

ها مانند درج آن در ماتریس نیست. در ادامه به هریک از این عوامل داخلی و خارجی وزن یا ضریب داده شود. ضریب

ها را در رابطه با عوامل باید نمره جذابیت هر یک از راهبرد ازآنپسی و خارجی هستند. ماتریس ارزیابی عوامل داخل

توان و قابلیت راهبرد در برخورد مناسب با عوامل داخلی و  دهندهنشانداخلی و خارجی مشخص کرد. نمره جذابیت 

جذاب، جذابیت معقول و بسیار  حدی اتبدون جذابیت، »توان در مقیاسی چهار ارزشی از نمره جذابیت را میخارجی است. 
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جذابیت نسبی هر یک از  دهندهنشانهای جذابیت مجموع نمرهها تعیین کرد. برای آن 4تا  1با اختصاص نمراتی از « جذاب

)قوت، ضعف، فرصت و تهدید( در  عوامل ازاهمیت هر یک  ضربحاصلها است. سپس نمره نهائی جذابیت از راهبرد

ریزی راهبرد کمی به دست خواهد آمد. هر راهبرد های مختلف ماتریس برنامهط به هر راهبرد درستوننمره جذابیت مربو

 دارای نمره بیشتر، بیانگر مطلوبیت آن راهبرد نسبت به سایر راهبردها است.

ای مجموعه مانزهم صورتبهتوان به ترتیب یا ریزی استراتژیک کمی این است که مییکی از نقاط قوت ماتریس برنامه     

توان بررسی کرد. از دیگر ها را میقرار داد. با این ماتریس، تعداد نامحدودی از استراتژی موردبررسیها را از استراتژی

ری گییکپارچه در فرآیند تصمیم صورتبهها، همه عوامل داخلی و خارجی را نقاط قوت آن این است که استراتژیست

 های شهودی و مفروضات سنجیده نیاز دارد. این است که همیشه به قضاوت همآنگنجانند. از نقاط ضعف می

 

 . استفاده از سایر الگوهای مکمل80-4

-شود که در ابتدا با نظر خبرگان، متخصصان و صاحبروند کار به نحوی دنبال میهای راهبردی در برخی از پژوهش

مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد »ای منظرهای چهارگانه شوند و در ادامه بر مبنها انتخاب مینظران استراتژی

-مراحل بهبود مستمر و راه (BSC)هایی تعیین خواهد شد تا با استفاده از رویکرد کارت امتیاز متوازن سنجه« یادگیری

در  همچنینکارهای آن در کاهش خطاها، افزایش رضایت مشتری و کاهش زمان فعالیت تحلیل و توصیف خواهد شد. 

  شود. مواردی از رویکرد شش سیگما برای این منظور استفاده می
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 دهمشانزفصل 

  روش تحلیل گفتمان  
 

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان  

 اهداف یادگیری

 آشنایی با مفهوم تحلیل گفتمان و انواع رویکردهای آن  

  حلیل گفتمانتگیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

 تحلیل گفتمان در آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

  ها در تحلیل گفتمانیافتهآشنایی با مالحظات تحلیل     
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 مقدمه

ورد ای عناصر زبانی را مکوشد تا نظام و آرایش فراجملهوتحلیل انواع زبان در کاربرد است و میتجزیه گفتمان، تحلیل

 . در این فصل به معرفی این روش پرداخته خواهد شد. دهد مطالعه قرار

 

  . مفهوم تحلیل گفتمان81-8

و  «ناسیشجامعه و شناسیمردم شناسی،زبان»های رشته نظریبا تأکید مبانی  ایرشتهمیان رویکرد گفتمان تحلیل روش

 و تیانروضا)است  «ناشناسی کاربردی متنمع»یا  «متندرون و کلمات در نهفته احساسات و روابط»دنبال آشکارسازی به

ه ب زبانی هایصورت توصیفبر  و عالوه است آن کاربرد در زبان وتحلیلتجزیه گفتمان، حلیلت. (1397 امیرپور،

 در نهفته معنای دریافت برای روشی گفتمان تحلیل. (1378، پور بهرام)نیز توجه دارد  انسانی امور در آن کارکردهای

در این گیرد. می قرار توجه مورد معنا افراد، هایکنش و هاداده مستقیم مشاهده جایبهکه  ستهاآن لیلتح و هاداده

 اسنادامل تواند شها میاین پیام. دشواستفاده می تحلیلبرای « تتعامالدر  مورداستفاده هایپیام و نوشتار ،گفتار»روش از 

 ها،فیلم کتب، قوانین، ها،نقاشی ها،سخنرانی مقاالت، ،هایادداشت ها،آزمون ها،مصاحبه» ازجمله مکتوب و شفاهی

 و ثبت پیش از موردمطالعه اسناد، «واکنشی غیر و گرمداخله غیر» روش ایندر . باشد« امثال آن و هانامه جلسات،صورت

  .(1389 حقیقت، لطفی و عقیلی) ندارد دخالتیایجاد آن  در پژوهشگرو  اندشدهضبط

 برخالفاین روش . است شدهترجمه نیز «گفتار تحلیل و کالم تحلیل ،کاویسخن» به فارسی زبان در گفتمان حلیلت     

، با «متن نهزمیو معنا تشریحبرای  جمله دهندهتشکیل لغوی و نحوی عناصر»و تأکید بر  شناسانه زبان سنتی هایتحلیل

 بافتند مان متن از نبیرو عواملو  روابط اینبه نتیجه  یکل شرنگ ،یکدیگر با هاجمله رابطه شناخت»نگاهی فراتر بر 

  (.1378 پور، بهرام) تأکید دارد 1-16در دو محور به شرح جدول « فرهنگی
 . محورهای تحلیل گفتمان در مواجهه با متن8-81 جدول

 توضیح محورها ردیف

 هاآن ردکارب و توصیفی شناسیزبان در معمول هایروشتوسعه  اطالعات زبانی 1

 اجتماع و محیط و فرهنگ و زبان رابطه مانند غیرزبانی و زبانی اطالعات بین رابطه اطالعات غیرزبانی 2

متون  یهاردو کارک ساخت چگونگی مطالعه به« گفتار یا نوشتار، متن» تحلیل از فراتربا رویکردی  گفتمان، تحلیل     

از دیدگاه برخی کارشناسان، معنی و مفهوم در دل کلمات نیست، . پردازدمی هاآن درون تناقضات و مختلف هایزمینه در

اند در توتحلیل گفتمان میبلکه در شرایط اجتماعی ادای کلمات، ساختمان جمله، اثرکلمات مجاور و دیگر عوامل است. 

ای فلسفی بنابراین مبنکار گرفته شود؛ زیرا یک خوانش تفسیری و ساختاری است. مورد هر زمینه، مشکل یا موقعیتی به

الش پژوهشگر ت« هاها و فرهنگمتون، رسانه»برای مطالعه   کیفیروش ایندر است. « تفسیری و انتقادی»آن دو پارادایم 

ها و عوامل اجتماعی، فرهنگی و را نشان دهد و مشخص کند چه زمینه« مؤلف، متن و خواننده»کند تا رابطه بین می

 ثر دارند. سیاسی در تولید گفتمان ا
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 به وکند یدا میپ ارتقامتن  تبیین به توصیف سطح از کار «انتقادی گفتمان تحلیل» تری مانندهای تخخصیرویکرددر      

-می وسعت ایدئولوژی و تاریخ جامعه، کالن سطح به فرد موقعیت بافت سطح از آن گستره نیز پژوهش محدوده لحاظ

 هدافاترین مهم درمجموع. گیردمی قرار موردتوجهتر بیش« قدرت و یدئولوژیا نقد» انتقادی گفتمان تحلیل در. یابد

 . (1395؛ خنیفر و مسلمی، 1378 پور، بهرام) مرور کرد 2-16توان در جدول را می گفتمان تحلیل
 ترین اهداف تحلیل گفتمان . مهم1-81 جدول

 اهداف ردیف

 خواننده و متن نویسنده، بین رابطه دادن نشان 1

 «گفتمان تولید جریان»به معنای  متن تولید پیچیده و عمیق ساختار ساختن روشن 2

 گفتمان رب موقعیتی بافت و متن بافت ثرا دادن نشان 3

  گفتمان تولیدکننده خاص شرایط و موقعیت دادن نشان 4

 عناها م« تغییر دائمی، کامل نبودن و کامل درک نشدن»یا اشاره به  معنا ثباتیبی دادن نشان 5

 (خاص عیتیموق بهگی عمدی یا غیرعمدی ها و وابستنوشتار یا گفتار ،هامتنطرف نبودن )بی ایدئولوژی و متن بین رابطهنمایش  6

 (امدرنپس هایفرضپیش)بر اساس ...و اجتماع سیاست، علوم، ها،فرهنگ ها،رسانه متون، مطالعهبرای  جدیدی روش دستیابی به 7

 و ومیق نابرابری جنسی، تبعیض ،نژادپرستی مهاجرت، قدرت، زور، سلطه،»توان با متغیرهایی چون می ها راگفتمان   

 کلیدی و مهم مفاهیمو  ، جمالتهاعالمت ازای مجموعه هاگفتماناز دیدگاه برخی کارشناسان . مورد نقد قرار داد «غیره

ها به برای انجام تحلیل این گفتمان(. 1383 یمی،تند )سلهس« و امثال آن سیاسی، اجتماعی فلسفی،»برای نمایش فکرهای 

 . (1388زاده، )حسین آشنا بود 3-16ای به شرح جدول روش تحلیل گفتمان باید با مفاهیم اساسی و پایه
 . مفاهیم اساسی تحلیل گفتمان 9-81جدول 

 توضیح مفهوم ردیف

  شدهتعدیلفتمان و ایجاد هویتی رابطه بین عناصر پراکنده گ برقرارکنندهعمل  بندیمفصل 1

 ها های داخل گفتمان و ارائه معنا و هویت به آنکننده دیگر نشانهنشانه جذب دال مرکزی 2

 های شناور، سرگردان و بدون هویت و معنا در حوزه گفتمانی دال عناصر 3

 فتمان عناصر بیرون آمده از حوزه گفتمانی و قرار گرفته در چارچوب یک گ هالحظه 4

 های آماده دریافت هر نوع معنای بالقوه ای از معانی بالقوه در بیرون منظومه گفتمانی با دالمحفظه حوزه گفتمانی 5

و حوادث حاصل از رشد خصومت، ضدیت و تکثر در جامعه که قابل نمادپردازی در نظم  قراریبییا  از جا شدگی 6

 ها(.  ا بودن گفتمانگفتمانی موجود نباشند )نشانه موقتی و گذر

 مان ها و تثبیت موقت یک معنای یک نشانه در گفتثباتی برای هویت بخشی به نشانهتعطیلی موقت بی انسداد و توقف 7

ضدیت، خصومت  8

 سازیو غیریت

رای شود. بهای دیگر تأکید دارد و باعث هویت بخشی به آن میخصومت بر رابطه یک پدیده با پدیده

 در آلمان اشاره کرد. 41ان به گفتمان نژاد برتر در دهه تونمونه می

 در گفتمان سیاسی آمریکا هویت داده شده به کارگزاران اجتماعی در یک گفتمان مانند هژمونی سلطه استیال 9

ارزی زنجیره هم 11

 تفاوت

 وستانپسیاهگفتمان  ها و تکثرها مانندارزی، تفاوتها در منظومه گفتمانی با همایجاد هماهنگی بین دال

 کند. در مقابل سفیدپوستان که دیگر افراد غیر سفیدپوست را همراه می
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 توجه داشت.  4-16به شرح جدول  هاییفرضپیشبرای انجام تحلیل گفتمان باید به      
 های تحلیل گفتمان فرض. پیش4-81جدول 

 توضیح محورها ردیف

 «واحد گفتار یا متن» به ها¬انسان نواعا متفاوت برداشت و نگاه تفاوت نگاه 1

 وجود احتمال خطا در خواندن یا برداشت و تفسیر از متن صحیح خواندن 2

 نگرانه به معنای متن )معنایی فراتر از طاهر متن(لزوم نگاه کل نگری متنکل 3

 ها طرف نبودن متنبی یا خنثی بار ایدئولوژی 4

 .نیست حقیقت تمامی دارای گفتمانی هیچ اما است نهفته قتحقی گفتمانی هر در تهدید حقیقت 5

 ایدئولوژیک و اجتماعی معنای دلیلبه گفتمان یا متن معنای در زبان دستور یا نحو اثر اثرگذاری نحو 6

 معنای گفتمان از بافت یا زمینه اجتماعی و فرهنگی اثرپذیری اثرگذاری زمینه 7

 و موقعیت آن در زمینه و موقعیت خاصنقش خالق متن  اثرپذیری از خالق 8

 ارتباط هر متن به یک منبع قدرت یا اقتدار ربط به منبع قدرت 9

 خاص انواع و سطوح از گفتمان هر برخورداری سطوح گفتمان 11

ی، مرور کرد )خنیفر و مسلم 5-16به شرح جدول « انتقادی»و « سنتی»توان در دو نوع انواع رایج تحلیل گفتمان را می  

1395 .) 
 . تفاوت دو نوع تحلیل گفتمان سنتی و انتقادی 0-81جدول 

 تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان سنتی ردیف

توصیف و تفسیر کالم در بافتی مشخص و در چارچوب  1

 درک معنا و مفهوم کالم در حد ممکن برای گفتمان

 تاریخ ازجملهتر از چارچوب گفتمان توجه به بافتی گسترده

های گفتگو، بینی طرفندگی فردی و جمعی، امیال افراد، جهانز

 وابستگی به نهادها و شرایط موجود جامعه 

بررسی و توصیف ساختار و کارکرد اعمال گفتمانی بدون  2

 گیری اجتماعی یا تأثیر اجتماع های شکلتوجه به شیوه

 ،گفتمانتوجه به فرایندهای ایدئولوژی قدرت و نابرابری در 

های دارای بازده ایدئولوژیک فرضتولید ایدئولوژی زور و پیشباز

در گفتمان، همراه با تأکید بر عناصر زبانی و غیرزبانی دانش 

 کنشگران هدف 

 

 فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان . 81-1

 وجود دارد.  6-16برای اجرای پژوهش تحلیل گفتمان فرایندی به شرح جدول 
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 د اجرای پژوهش تحلیل گفتمان. فراین1-81جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن رویکرد پژوهشی تحلیل گفتمانلهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 گیری در انواع تحلیل گفتمان گیری با مالحظات خاص نمونهنمونه گیرینمونه 2

 گفتمان  کیفی در تحلیل هایدادهآوری جمع هاآوری دادهجمع 3

 آوری شده و مبتنی بر رویکرد کیفی تحلیل گفتمانهای جمعبا توجه به نوع داده هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 

 تحلیل گفتمان انتقادی. 81-9

 ، فیلسوف«میشل فوکو»ریشه در نظرات تحلیل گفتمان انتقادی، رویکرد جدیدی در مطالعات کالمی است که      

در نوشتار و « قدرت جمعی، سلطه و عدم مساوات»فرانسوی دارد. این روش به تحلیل نحوه استفاده غیر مشروع از 

ای زیرین هگیرد. تحلیلگر انتقادی در تالش برای کشف الیهگفتار موجود در بافت اجتماعی و سیاسی خاص صورت می

 ارنستو» نگفتما ظریه، نفوکو گرای پساساختار گفتمان نظریه ادامهاست. در  مورداشارهمحورهای های مربوط به گفتمان

 قالب در دیگر عوامل از ایمجموعه کنار در با قرار گرفتن «هاپدیده و هافعالیت»بودن  فهمقابلبر  «موف شانتال و الکال

 لیک بافت به توجه با را «نهادها و اعمال گفتارها، ات،کلم» اجتماعی معنایبا این رویکرد . تأکید کرد خاص گفتمانی

د. آن شرایط باش خاص گفتمانو  وقوع حال در کلی عمل به توجه باباید  معنایی هر؛ بنابراین درک دیفهم توانمی هاآن

 و واحد کی برای تشکیل هابخش اتصال هایشیوهیا  بندیمفصل ،«موف و الکال» گفتمان نظریه اصلی مفاهیم ازجمله

 الگوی یک از را فرهنگی مطالعاتتوان می بندیمفصلبا . است حرکت امکان دارای اتصال و شتراکا فنی بعد در

ی برای اقدام هر بندیمفصل داد. تغییر محور زمینه نظریه یک به( رمزگشایی/رمزگذاری/ مصرف/ متن/ تولید) ارتباطی

 در .اردد نام گفتمان بندیمفصل حاصل از  کلیت. آن است رنتیجهد هویتو تغییر  مختلف عناصر میانایجاد رابطه 

 الکال». شودیم نامیده پیرامونی دال یا هفوق ،«گفتمان یک قالب دربندی مفصل» زمان تا تفاوت بر مبتنی مواضع گفتمان،

 تفرشی، و کوثری) نامندمی یگفتمان حوزه را گفتمان طردشدهی هانشانه احتمالی معانی یا ممکن هایحالت «موف و

 رابطه به هک است شناختیزبان مطالعات در گفتمان تحلیل رشته از گرایشی انتقادی، گفتمان تحلیل درمجموع. (1395

 با ارتباطبی یهانشانه یگفتماندر حوزه  .(1395 زاده، آقاگل و یاسمی) پردازدمی جامعه در ایدئولوژی و قدرت زبان،

 هاینظم و هاگفتمان از انتزاعی مدلی  1-16شکل  . (1395 تفرشی، و کوثری) بگیرند جای توانندمی نیز حاضر گفتمان

 دهد. را نشان می گفتمانی
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 (8930کوثری و تفرشی، گفتمانی) هاینظمو  هاگفتمان. مدلی انتزاعی از 8-81شکل 

 رویکردهای وانتمی انتقادی، مانگفت تحلیل رویکردهای همه در یکسان اهداف و مشترک مفاهیم وجود رغمعلی     

 . (1391 همکاران، و زاده،آقاگل)در اجرای تحلیل گفتمان انتقادی دید  7-16را به شرح جدول  متفاوتی
 . انواع رویکردهای اجرای تحلیل گفتمان انتقادی 3-81جدول 

 رویکرد دانشمند ردیف

 شناختی ر اجتماعی دایک ون ئی تئو 1

 شناسیبانز ر جامعه وداک روث 2

 اجتماعی شناسینشانه لیوون ون و کرس گانتر 3

 گفتمانی شناسیروان موف و الکالو 4

 اجتماعی کردار مثابهبه تمانگف فرکالف 5

 «ایدئولوژیو  بازنمایی، واقعیت»تحلیل در سه سطح  فیسک  6

 دئولوژیای زیرا است؛ کلیدی مفهومی مان،گفت علمی درک برای «ایدئولوژی» مفهوم انتقادی، گفتمان تحلیل منظر از     

 فرکالف،) است جامعه در قدرت نابرابر روابط حفظ و ایجاد ابزار و «خاص منافعی دید از جهان بازنمود متضمن»

 آنر د اجتماعی جهان بقای و حفظ در گفتمانی کردارهای نقشآشکارسازی  قصد انتقادی، گفتمان تحلیل. (53 ،1379

هر یک از رویکردها از نقاط قوت و ضعف خاص خود  را دارد. نابرابر قدرت مناسبات با توأم ماعیاجت روابط از دسته

  .(1391 محسنی،)برخوردار است

 

 گفتمان تحلیل برای فرکالفرویکرد . 81-4

 دنبال کرد.  8-16توان به شرح جدول چارچوب فرکالف برای تحلیل یک فرایند ارتباطی را می
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 فرکالف برای تحلیل یک فرایند ارتباطی. چارچوب 1-81جدول 

 توضیح محورها ردیف

 سطوح زا فراتر «سازمان یکپارچگی و انسجام و آوایی سیستم نحو، گرامر، لغات،» قالب در شناختیزبان تحلیل متن 1

 ها بر هم( آن دوجانبه)با تأثیر  «لغوی -گرامری و معنایی هایویژگی»با تأکید بر  «جمله» مختلف

  متن و زبان گفتمان، میان فاصله دیگر طرف از و فرهنگ و جامعه میان فاصله طرفی از گفتمانی نشک 2

 است.  شدهدادهمدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف نمایش  2-16در شکل      

 
 . مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف1-81شکل 

 . است 9-16ی به شرح جدول نکات ویحا« اجتماعی زمینه و متقابل کنش متن،» مثابهبه گفتمان
 «اجتماعی زمینه و متقابل کنش متن،» مثابهبه گفتمان. 3-81جدول 

 توضیح محورها ردیف

 وجود عناصر از ایمجموعه متن داخل در. است وابسته بدان خود که است کلیتی دارای اول درجه در متن متن 1

 ویند. گمی گفتمان یا متن بدان که سازندمی را تیکلی بلکه بوده مرتبط یکدیگر به تنهانه که دارند

درواقع . آن اثر دارند تفسیرو  تولید فرایند درکه  است متکی بیرون عوامل از ایمجموعه به گفتمان یا متن کنش متقابل  2

 بلمتقا کنش اراید دیگریک با تفسیر و تولید فرآیند. شودمی تفسیر و تولید ایگسترده یندارف در متن یک

 .دکننمی ثرأمت را همدیگر درنتیجه وهستند 

 متن یرتفس و فرآیند و متن بافت بر عالوه متن یک .است فوق موارد همهدربرگیرنده  و گسترده بسیار زمینه اجتماعی 3

 فرهنگی، و اجتماعی بافت. شودمی «تفسیر یا و تولید»در آن  متن که است اجتماعی شرایط از متأثر شدیداً

 .دارد آن تفسیر و تولید فرآیند و متن بافت به نسبت بیشتری سیارب تأثیر

 شده است. نمایش داده 3-16( در شکل 1989این سطوح برگرفته از دیدگاه فرکالف )     
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 . سطوح گفتمان از دیدگاه فرکالف9-81 شکل

 

 فیسکرویکرد . 81-0

 است.  11-16به شرح جدول  سطح سه در فیسک گفتمان نظریه گفتمان، تحلیل در رایج هایروشدیگر  از
 (8933)کیانی،  . الگوی نظریه گفتمان فیسک81-81جدول 

 توضیح محورها ردیف

 «امثال آن و صدا ،سروصورت حرکات گفتار، ،رفتار محیط، ظاهر،»مانند  اجتماعیهای رمز واقعیت 1

 «امثال آن و مکان ،زمان گفتگو، شخصیت، کشمکش، روایت،»مانند  فنیهای رمز بازنمایی 2

 اجتماعی مقبولیت و انسجام هایمقوله در دوم و اول حوسط عناصرقرار دادن  ایدئولوژیک سطح 3

 حوین به و شوند ادغام یکدیگر در ایدئولوژی و بازنمایی انواع و واقعیت که شودمی ایجاد زمانی معنا فیسک ازنظر     

 سطح هسدر  تحلیلبا امکان  مراتبی سلسله ساختارهای دارای را رمزها فیسک. برسند وحدت به طبیعی ظاهراً و منسجم

 معنای مان)ه یتفسیر دوم سطحو  توصیفی اول سطح. داندمی «ایدئولوژیکی و اجتماعی فنی،» هایرمزبر اساس 

 است.  تبیینی رویکرددارای  ایدئولوژیک رمزهاییا  سوم سطح و (رمزها اجتماعی

 

 فیکرد الکال و مورو. 81-1

 ناسیشروان»در  شدهپرداخته، به مسائل کمتر اجتماعی شناسیروان با زیادهمپوشانی  باوجود گفتمانی شناسیروان

 مطالعهقابل گفتمان تحلیل منظر از ،گفتمان ویژه راهبردهای و ساختارها قلمرو در مسائلاین . پردازدمی« زبان اجتماعی

 انیزب مطالعه چارچوب در هرمنوتیک علمبا  اجتماعی ماهیت به توجه با و زبان محور حول گفتمانیشناسیروان. است

 فهمبه  «هاانگیزه و ادراکات هویت، باورها، عاطفه، شناخت،» مانند شناختیروان هایپدیده فهمدر  مختلف هایراهو از 

 موضوعات اجرای و سازیفرضیه پیشبرد و هدایت در شناختیروان هایچارچوبدر این رویکرد . کندکمک می گفتمان

فرهنگی و  ربست در شناختیروان هایپدیده فهمبرای  چارچوبی گفتمانی شناسیروان. ندردا نقش تحلیل گفتمان پژوهش
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 تبادالت نظیر زبانی واحدهایو  زبانی عناصر ایجمله فرا نظامدر این مسیر با مطالعه  .(1392اسکندری،) است اجتماعی

 و بررسیدر یک گام با . گیردقرار می موردبررسی اجتماعی هایزمینه در زبان کاربرد، ارینوشت متون یا ایمکالمه

 انزب از استفاده چگونگی و چرایی بر خاص یتمرکز ومر گام دد وشود می تعریف ازجمله تربزرگ واحدهای ،تحلیل

 اولی،در . شودمی توجه متن کردکار بهدر گام دوم  و متن صورت و شکلساختار یا  به ولدر گام ا. گیردصورت می

 زا استفاده چگونگی مختلف هایجنبه دومی دراما  دوشمیتحلیل و بررسی  ازجمله تربزرگو  زبان از مشخصی واحد

 اعی،اجتم» معانیبا توجه به  زبان بردکار درردم م مقاصد ورفتار  ازجمله زبانی واحدهای کارکردهای رویبا تمرکز  زبان

 . (1379 پور، بهرام) گیردمورد توجه قرار می« یتیموقع و فرهنگی

 

 . رویکرد ون دایک81-3

 کند. مطرح می 11-16ون دایک چهار محور متمایز را در تحلیل گفتمان انتقادی به شرح جدول 
 

 دایک . محورهای تحلیل گفتمان در رویکرد ون88-81جدول 

 توضیح محورها ردیف

 مستقل  عیارتمامعنوان گفتمان ای بهسانهبررسی یک پیام ر استقالل پیام 1

 توان در کنار آن استفاده کرد. البته معیارهای کمی را هم می های کیفیتشریح داده 2

 شمارش و مقادیر آماری  جایبهتأکید بر معناشناسی کاربردی  ساختارهای معناشناختی 3

 ای شناسی و دیگر علل زمینههای زبانتلفیق ساختارهای زبانی با بحث تحلیل تلفیقی 4

 

 گفتمان تحلیل در گیرینمونه مالحظات. 81-1 

ها و ابها، فصول، کتکلمات، عبارات، پاراگراف»تواند در سطوح و ابعاد مختلف گیری در تحلیل گفتمان میشیوه نمونه

صادفی و غیرتصادفی استفاده کرد. گیری تهای نمونهاز انواع روش تناسببهتوان باشد. برای این منظور می« مانند آن

یژه در و. این امر بهاستاحتمال قضاوت و سوگیری پژوهشگر  ،های مربوط به متون مورد تحلیلگیرینکته مهم در نمونه

شود. برای نمونه های پراکنده افراد دارای مشکل روحی و برخوردار از تالطمات شدید دیده مینوشتهمیان متون و دست

در مقاطع زمانی مختلف، شدت و  حالدرعینبه فردی که دچار افسردگی است و  مربوطتمان متون در تحلیل گف

های او مواجه خواهیم شد. بنابراین نوشتهبا تکثر محتوایی در میان دست زیاداحتمالبههایی در بیماری خود دارد، ضعف

شدت بیماری و خواه دوران کاهش آن(، نمونه جلوگیری از افزایش سهم یک مقطع زمانی خاص )خواه دوران  منظوربه

 .  (183 :1389حقیقت، و عقیلی) بیشتری از دوران مختلف و بر اساس اطالع از مقاطع زمانی مربوطه باید استخراج کرد

 ای حاوی چند متن )کمتر ازگیری در تحلیل گفتمان هدفمند است. در خصوص حجم نمونه باید گفت غالباً نمونهنمونه

شتر صرفاً های بیگاه مصاحبه کاربرد زبان است.نه فرد بلکه حبه( کافی است. به این دلیل که موضوع مورد توجه، ده مصا

ی دارد. های پژوهش بستگافزایند. حجم نمونه به پرسششوند و به غنای تحلیلی نمیباعث زحمت بیشتر پژوهشگر می
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ای دیگر هاند. تحلیلبرای یک قلمرو اجتماعی خاص پرداخته و اهمیت آن« یک متن»ها فقط به بررسی بسیاری از تحلیل

متنوع و تعیین حوزه گفتمان است. اساسًا « عمل گفتمانی»دارند و هدف، دسترسی به انواع  تریبزرگهای نمونه

ه نوضوح نحوه انتخاب نموبرای حجم نمونه وجود ندارد، آنچه اهمیت دارد این است که پژوهشگران باید بهمحدودیتی 

 (. 1395اشان دلیل این انتخاب را توجیه کنند )خنیفر و مسلمی، شناسیرا شرح دهند و بر اساس پرسش و روش

 

 گیری در تحلیل گفتمانوتحلیل و نتیجهمالحظات تجزیه. 81-3 

وشن ردید دیگران و های افقبلکه در تالش برای شناسایی  های دقیق نیستآوری جوابدنبال جمعتحلیل گفتمان به

به دنبال تحلیل و تولید . سؤاالت پژوهش تحلیل گفتمان و گسترش افق دید موجود استپشت اعمال کردن موارد 

اغلب ر دهستند. موقعیت متن )شرایط و ابعاد ایئولوژیک( و با توجه به از بافت متن )شکل و ساختار( فراتر  ییمعنا

زی ساپیادهبا . برای نمونه شودانجام میکنندگان از شرکتری شده آوجمعهای دادها های طبیعی بدادهموارد تحلیل روی 

ر ، پژوهشگروشکرد. در این وتحلیل را شروع توان کار تجزیهمی« هاگفتگوهای روزمره، متون علمی و متن رسانه»متن 

رای ب. پردازدمی در چارچوب بسترهای اجتماعی ی متنوعهاگفتمانتحلیل پژوهشگر به گذارد و ها نمیتأثیری بر داد

خاب انت»پژوهشگر در توانایی د. سازی کرپیادهها با دقت برای تحلیل باید متن مکالمات یا مصاحبهها دادهگردآوری 

ها بسیار مهم دادهگردآوری در طول  «های دقیقیادداشت»با « های اولیهسرعت تحلیل»و  «تدویندر دقت »، «جمالت

تعامل  ابهمثبهرا  )هم پرسش و هم پاسخ( متن انتخاب شود که امکان تحلیل مصاحبهزی سابرای پیادهباید نظامی است. 

بین ه و روابط در جملجستجوی ، تجزیه گفتار ،سازیآماده»فن تحلیل گفتمان بر پایه اصولی چون . فراهم کنداجتماعی 

-ه جمالت و در نهایت تحلیل وابستگیبندی و رمزگذاری روابط دوگانطبقه، ها به واحدهای کوتاهتبدیل جمله، عبارات

 کرد. خالصه  12-16به شرح جدول « تحلیل»و « کدگذاری»توان در دو مرحله استوار است. این اقدامات را می« ها
 وتحلیل در تحلیل گفتمان  . فرایند تجزیه81-81جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 های پیاده شده و شناسایی مضامین خواندن متن کدگذاری 1

 های دربرگیرنده آن با ساختارهای خرد و کالن ربط متن و چارچوب تحلیل 2

. ودشجستجو میضامین جدید در حین مطالعه متن م ،متن به چند بخش و مقولهبا تقسیم اولیه در مرحله کدگذاری      

ز فت. در این فرایند برخی اهای بیشتری ردنبال نمونهبهها، با بازگشت به دادهتوان می امینناخت از مضتوسعه شبا 

ا یا هدنبال نقاط بحران و نشانهشوند. یک روش این است که بهمضامین کنارگذاشته شده و مضامین جدیدی ایجاد می

« من»ای جبه« ما»های مبتنی بر وجود مشکل گشت. روش دیگر توجه به تغییر ضمایر در حین گفتگو مانند ضمیر دال

ها هیا مشخصه در میان سایر الی الیهیکبرای « تفسیر مقطعی  ژرف»ی تحلیل، برش یا انجام است. یکی از ابزارهای اصل

یل کند. در این راستا تحلهای مختلف در سطوح متفاوت کمک میها است. این امر به ایجاد ارتباط بین مؤلفهیا مشخصه

 .  (1395نیفر و مسلمی، )خ گیردصورت می 13-16به شرح جدول « در زمان»و « زمانهم»در دو بعد 
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 «   و در زمان زمانهم»های گفتمان در دو بعد . تحلیل داده89-81جدول 

 توضیح ابعاد ردیف

 هاطور مجرد و جدا از سایر مشخصهبررسی یک مشخصه متنی به در زمان 1

 ارد()سهم بیشتری دطور پیوسته و در ارتباط با یکدیگر بررسی دو یا چند مشخصه به زمانهم 2

تحلیل همراه با شیوه »، «تقطیع جمالت» هایروش ،تحلیل گفتمان یهاتحلیل یافتهتنوع در الگوهای م باوجود       

های شوتحلیل و برها، تجزیه. در نگارش یافتهرواج بیشتری دارند« روش تحلیل جامع و کلی»و « پاراگراف نقل و مسیر

ز اهای متنی الیهبر تفکیک « برش افقی»در ند. هست« زمانهم»و « زمان در»تحلیل برای افقی و عمودی، ابزارهایی 

د. وشتأکید میچند مشخصه با یکدیگر و ربط از یک الیه  متمایزکنندهیک مشخصه بر « عمودیبرش »و در  کدیگری

افراد  ،اجتماع علمی»مانند با کسانی که خارج از میدان پژوهش را های تحلیل گفتمان یافتهتواند پژوهشگر در ادامه می

را « بیینت و تفسیر صیف،تو»پژوهشگر در این فرایند اعمال . در میان بگذارد« های جمعیرسانهرباب ، اپژوهشمرتبط به 

  دهد. انجام می

 به مربوط هایگزینهمانند  خاص هایانتخاببر اساس  متن یک صوری هایویژگی جموعهمبر : توصیف. 81-3-8

 انواع یا نگفتما نوع» و «دارد وجود متن در آنچه» ینپیوسته ب توجه کانون متون، تحلیل در. أکید داردت« دستور و واژگان»

 است.  14-16محورهایی به شرح جدول  در جابجایی و تغییر این. است نوسان در «متندر  مورداستفاده هایگفتمان
 (8933)ایزدی،  نجایی کانون توجه در توصیف مت. محورهای تغییر و جابه84-81جدول 

 توضیح محورها ردیف

  ؟هستند« ایای، بیانی و استعاره، رابطهتجربی» هایارزش کدام واجد کلمات واژگان 1

 هستند؟ « ای و بیانیتجربی، رابطه»های دستور واجد کدام ارزش دستور 2

در  توجه داشت.« امثال آن و معنایی روابط، افراطی بندیعبارتبندی، طبقه»توان به میواژگان های تجربی در ارزش     

 یا رسمی آشکارا کالمو وجود  تعبیر حسن بر دال عباراتنوع رابطه، وجود »توان به میواژگان  ایرابطه هایارزش

، نامشخص کنشگری، مسلط تمشارک و فرآیندها نوع»توان به می دستوریهای تجربی در ارزشتأکید کرد.  «ایمحاوره

های توجه داشت. در ارزش« منفی یا مثبت جمالت، مجهول یا معلوم جمالت، سازیاسم فرآیند، دهافرآینتشخیص 

ا ی« ایرابطه هوج مهم هایویژگی»یا « مورداستفاده امری یا دستوری پرسشی خبری،»توان وجوه می دستوریای رابطه

 هایویژگیهای بیانی ار داد. در خصوص ارزشقر موردتوجهرا « هاآن از استفاده نحوهو  شما و ما ضمیرهایکاربرد »

-هم و میزان ربطی کلمات، کاربرد منطقی جمالت، چگونگی ربط بیانی وجه مهم هایویژگینوع، »توان به می دستوری

 . (1378، شعبانعلی و بهرامپور)هستند  استفادهقابل« جمالت مرکب وابستگی یا یگیپا

 مطرح کرد.  15-16به شرح جدول  تفسیر متنکلیدی برای  محورتوان سه می گفتمان هر مورد رد: تفسیر. 81-3-1
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 . سه پرسش کلیدی برای تفسیر متن80-81جدول 

 توضیح محورها ردیف

 چیست؟ بینامتنی و موقعیتی بافت از گفتمان کنندگان درتشرک تفسیر زمینه یا بافت 1

 تور،دس آوایی، نظام زمینه در اصول و نظام قواعد، کدام ،درنتیجه و بود خواهد مورداستفاده گفتمان از نوعی چه گفتمان انواع 2

 ؟رودکار میبه سناریوها و هاچارچوب ،هاطرح پیدر  کاربردی یا معنایی هاینظام واژگان، ای،جمله انسجام

 ؟یابدمی تغییر املتع خالل دریا  است متفاوت 2 و 1 پرسش دو به متفاوت کنندگانتشرک پاسخ آیا رتغیی و تفاوت 3

 در مندرج و سلیم عقل از مأخوذ نشده تبیین هایفرضپیش به گفتمانی کنش وابستگی برایمواردی  مرحله ایندر      

 هایایدئولوژی و سلطه و قدرت روابط بیانگر خودخودیبه تفسیر مرحله. دشومیمطرح  گفتمان نوع و ایزمینه دانش

 استنیاز  نتبییبلکه برای آن به  یستن اجتماعی مبارزه صحنه به گفتمانی هایکنش لتبدیو  هافرضپیش در نهفته

 . (1378، شعبانعلی و بهرامپور)

-شیوه عنوانبه ایزمینه دانش گوناگون هایجنبه از باید با استفاده تبیین به تفسیر مرحله ازبرای ورود : تبیین. 81-3-9

 پیامدی فتمانگ کنندگانتشرک برای بازتولید این. دوش بازتولید یادشده انشد متون، تفسیر و تولید در تفسیری های

 راحلم بازتولید. کندمی صدق نیز تفسیر و تولید مورد در نوعیبه درواقع امر این .است ناخودآگاه و ناخواسته جانبی،

 در ایزمینه دانش از جستن هرهب چگونگی تفسیر کهدرحالی زیرا دهدمی پیوند یکدیگر به را تبیین و تفسیر گوناگون

 در آن دبازتولی البته و ایزمینه دانش تغییرات و اجتماعی شالوده به تبیین دهد،می قرار موردتوجه را گفتمان پردازش

 .است ماعیاجت یندافر یک از بخشی عنوانبه «گفتمان توصیف و تبیین» مرحله از هدف .پردازدمی گفتمانی کنش جریان

 گفتمانر د اجتماعی ساختارهایگی نقش چگون گرنشانپردازد و می اجتماعی کنش عنوانبه گفتمانیف به توص تبیین

 گفتمان دیدن از تعبار تبیین بنابراین،. خواهد بود ساختارهاحفظ یا تغییر  بر هاگفتمانگر اثر نشان تبیین همچنین .است

  است. تقدر مناسبات ظرف در اجتماعی مبارزه روند از جزئی عنوانبه

 

 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل گفتمان81-81

شده در طول تحلیل گفتمان  آوریجمعهای گفتمان یا تحلیل انتقادی یک مسئله تفسیری است. در این روش با داده

ای ههای منطقی آن بستگی دارد. حتی بهترین بحثمشکلی وجود ندارد. روایی و پایایی این نوع پژوهش به بحث

ای برای ساختارشکنی مطالب هستند. اعتبار تحلیل گفتمان به کیفیت قدرت نطق و بیان وابسته است. ته، سوژهیافساخت

هایی ناهماهنگ از تحلیل، احتمال های ارزیابی اعتبار تحلیل گفتمان توجه به انسجام آن است. وجود بخشیکی از راه

یگر تعیین میزان سودمندی آن تحلیل است که در آن بر دهد. شاخص دپذیرش تحلیل از سوی خوانندگان را کاهش می

 .(1393)یورگنسن و فیلیپس،  شودهای جدید و کارآمد تأکید میارائه تبیین
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 همهفدصل ف

   پژوهش ترکیبی  انواع روش
 

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای انواع پژوهش ترکیبی  

 اهداف یادگیری

  ترکیبی   پژوهش و انواع آشنایی با مفهوم 

  رکیبیتپژوهش گیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

 آوری داده در پژوهش ترکیبیآشنایی با مالحظات جمع 

  در پژوهش ترکیبی هایافتهآشنایی با مالحظات تحلیل     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

321 

 مقدمه

 مسیرهای اجرا در روشاست. در این فصل به معرفی انواع  شدهتشکیلپژوهش ترکیبی از مسیرهای اجرای متفاوتی 

 پژوهش ترکیبی پرداخته خواهد شد. 

 

 روش پژوهش ترکیبیمفهوم . 83-8

 یآورجمع حالت این در دارد. تأکید مطالعه یک در کیفی و کمی هایداده آوریجمع هایروش ترکیب بر ترکیبی روش 

 «کیفی و کمی» هایداده آوریجمع ،زمانهم یترکیب طرح در باشد. «متوالی یا زمانهم» اصلی شکل دو به تواندمی هاداده

 در شود.می استفاده زمانهم طوربه کیفی و کمی روش دو هر از که معنا این به ؛شوندمی اجرا و طراحی زمانهم طوربه

  .شد خواهد اجرا و طراحی آن برعکس یا کیفی سپس و کمی داده آوریجمع ابتدا ،متوالی ترکیبی رحط

 «تقراییاس و قیاسی» دسته دو به استدالل منطق اساس بر متوالی و زمانهم ترکیبی هایطرح دیگری ندیبدسته در     

-می شدهنییتع پیش از نظری چهارچوب تعیین با ایفرضیه -قیاسی رویکرد اتخاذ به قیاسی هایطرح شوند.می تقسیم

 هدف و محور داده رویکرد استقرایی، یهاطرح در ت.اس کمی هایروش  بر تأکید با آزمایی نظریه هاآن هدف و پردازند

 و دگانهچن ابعاد کامل فهم و توصیف» ترکیبی روش اهداف ترینمهم از است. کیفی هایروش بر تأکید با یسازهینظر

 درک منظوربه را کیفی و کمی رویکردهای عناصر پژوهشگران ترکیبی، پژوهش روش در بنابراین است. «موضوع پیچیده

 و ادهاد آوریجمع ،هاینیبجهان» ازجمله پژوهش مراحل کلیه در تواندمی ترکیب این .کنندمی ترکیب هم با پدیده قعمی

 کیفی، و کمی ،دهیتندرهم آمیخته،» چون هم دیگری یمختلف عناوین با روش این .گیرد صورت «نتایج تفسیر و تحلیل

   د.شومی دیده مختلف منابع در «آن امثال و همسوسازی
  

 رایند اجرای پژوهش ترکیبی  ف. 83-1

 وجود دارد.  1-17برای اجرای پژوهش ترکیبی فرایندی به شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش ترکیبی8-83جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن نوع پژوهش ترکیبیلهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 ی بر اساس نوع پژوهش ترکیبی منتخب گیرنمونه گیرینمونه 2

 در روش پژوهش ترکیبی شدهمشخص زمانیهمها با توجه به اولویت یا دادهآوری جمع هاآوری دادهجمع 3

 با توجه به نوع پژوهش ترکیبی انتخاب شده هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

طور کامل به نوع پژوهش ترکیبی انتخاب شده بستگی دارد. انتخاب هر یک از مراحل اجرای پژوهش ترکیبی به      

رای بشناسد و شرایط الزم ب خوبیبهبنابراین پژوهشگر در صورت استفاده از روش پژوهش ترکیبی باید انواع آن را 

 خوبی درک کند. ها را بهاستفاده از هر یک از آن
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 یترکیب پژوهش روشها یا مسیر اجرا در طرحواع ان. 83-9

  .(2113 ،1کرسول) است شده معرفی 2-17 جدول در ترکیبی پژوهش در بندیاولویت و ترکیب هایشاخص ترینمهم
   ترکیبی پژوهش در یبندتیاولو و ترکیب هایشاخص ترینمهم .1-83 جدول

 توضیح هاشاخص ردیف

 زمانهم انجام .1 بندیزمان 1

  کمی با شروع ب( کیفی، با شروع الف( شامل: ترتیبی انجام .2

 برابر وزن .1 تأکید 2

 کمی بر تأکید ب( کیفی، بر تأکید الف( شامل: نابرابر وزن .2

 نحوه 3

 ترکیب

  تفسیر در هاداده ادغام ب( تحلیل، در هاداده ادغام الف( شامل: هاداده ادغام .1

 کیفی سمتبه کمی هدایت ب( کمی، اساس بر کیفی الف( شامل: هاداده اتصال .2

  کمی طرح یک در کیفی داده جاسازی ب( کیفی، طرح یک در کمی داده جاسازی الف( شامل هاداده جاسازی .3

 هاآن زا استفاده توالی و کیفی و کمی روش اهمیت یا اولویت میزان به هابندیدسته این از یک هر اولویت و انتخاب     

 یکی ،یالتوبه اینکه یا کند آوریجمع زمانهم طوربه را کیفی و کمی هایداده تواندمی زمانی ازنظر پژوهشگر رد.دا بستگی

 شگرپژوه اگر دارد. پژوهش هدف به بستگی انتخاب این بپردازد. دیگری آوریجمع به سپس و کند گردآوری ابتدا را

 تفصیل با دیدهپ مختلف ابعاد تا شوندمی آوریجمع کیفی هایداده سپس و یکم هایداده ابتدا باشد، ایپدیده تبیین دنبالبه

 کیفی هایداده آوریجمع با گیریاندازه ابزار ابتدا باشد، کمی متغیرهای مشاهده هدف کهیدرصورت شود. آشکار بیشتری

 حون به بخواهد پژوهشگر اگر د.ش خواهد آوریجمع کمی هایداده ،شدهساخته ابزار از استفاده با سپس شود.می ساخته

 ترکیب نحوه هایروش نواعا کرد. خواهد آوریجمع زمانهم را کیفی و کمی هایداده ببرد،پی نامعین موقعیت به بهتری

  کرد. تقسیم 3-17 جدول شرح به اصلی دسته سه به توانمی را هاداده
  هاداده ترکیب هایروش انواع .9-83 جدول

 حتوضی انواع ردیف

  پژوهش دو هایداده از گیرینتیجه سپس و کمی و کیفی پژوهش انجام ادغام 1

 گیرینتیجه تیدرنها و کیفی سپس کمی، ابتدا اتصال 2

 گیرینتیجه تیدرنها و برعکس یا کیفی پژوهش از بخشی عنوانبه کمی هایداده جاسازی یا ایهالن 3

 استفاده کرد. 1-17توان از شکل می های ترکیبیبرای درک بیشتر انواع روش     

 

 

 

 

 

                                                           
1. Creswell  
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 هاهای ترکیب داده. انواع روش8-83شکل 

و  زمانمهتبیینی متوالی، اکتشافی متوالی، همسوسازی » طرحها چهار نوع های ممکن ترکیب دادهبرمبنای انواع روش     

  خواهد بود.  اجراقابل 4-71به شرح جدول در روش ترکیبی  1«زمانهم جاسازی

  ترکیبی پژوهش هایطرح انواع .4-83 جدول

 توضیح انواع ردیف

  کیفی هایداده تحلیل و آوریجمع سپس و کمی هایداده تحلیل و آوریجمع ابتدا با یادومرحله متوالی تبیینی 1

 کمی هایداده تحلیل و گردآوری سپس و کیفی هایداده تحلیل و آوریجمع ابتدا با یادومرحله متوالی اکتشافی 2

  کیفی و کمی هایداده زمانهم تحلیل و آوریجمع با ایمرحله یک زمانهم همسوسازی 3

 دیگری( درون در روش )یک کیفی و کمی هایداده زمانهم تحلیل و آوریجمع با ایمرحله یک زمانهم جاسازی 4

 

 ی. طرح تبیینی متوال83-4

 تحلیل و آوریجمع نخست مرحله در شود.می انجام مرحله دو طی که است ترکیبی یهاطرح ترینایجراین طرح از 

 جنتای تفسیر و تشریح برای اغلب گیرد.می صورت کیفی یهاداده تحلیل و آوریجمع دوم مرحله در و کمی هایداده

   است. شدهداده نشان متوالی تبیینی رحط فرایند 2-17 شکل در شود.می استفاده کیفی تحلیل و آوریجمع از کمی

 
 . فرایند طرح تبیینی متوالی 1-83شکل 

 . طرح اکتشافی متوالی 83-0 

 تحلیل و آوریجمع ،دوم مرحله در و کیفی هایداده تحلیل و آوریجمع ،اول مرحله در که است یادومرحله طرحی

 طرح 3-17 شکل .است مناسب ابزار تولید و متفاوت هایمونهن با یهاافتهیمیتعم یبرا گیرد.می صورت کمی هایداده

    دهد.می نشان را متوالی اکتشافی
                                                           
1. Sequential explanatory, Sequential exploratory, Concurrent triangulation and Concurrent embedded   

جمع آوری

داده های کمی

تحلیل 

داده های کمی

جمع آوری 

داده های کیفی

تحلیل 

داده های کیفی 

 ادغام یمک نتایج کیفی

 یمک کیفی نتایج

 کیفی             نتایج

 اتصال

 کمی ایالنه
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  متوالی اکتشافی طرح .9-83 شکل

 )موازی( زمانهم همسوسازی طرح .83-1

 هادهدا تحلیل ها،داده نتایج مقایسه با که است کیفی و کمی هایداده زمانهم آوریجمع شامل و ایمرحله یک یرحط

 خر نهایی تفسیر یا تحلیل مرحله از ادغام و شودمی انجام هم کنار در یکم و کیفی هایروش مطالعه .گیردمی صورت

  دهد.می نشان را زمانهم همسوسازی طرح 4-17 شکل دهد.می

 
 

 

 
 

 زمانهم. طرح همسوسازی 4-83شکل 

 زمانهم جاسازی یا ایالنه طرح .38-3

 در دیگری و غالب هاروش از یکی آن در است. کیفی و کمی هایداده زمانهم آوریجمع شامل و ایمرحله یک یطرح

 و مختلف هایگروه مطالعه برای و یریگاندازهرقابلیغ کمی مطالعه از یهایجنبه برای است گرفته جای یا النه آن دل

 از صاحبهم جلسه یا پرسشنامه یک در نمونه ایبر .است مناسب متفاوت و فرعی االتؤس بررسی برای و متفاوت سطوح

  دهد.می نشان را زمانهم ایالنه طرح 5-17 شکل شود.می استفاده هم هاداده دیگر نوع

 

 

 

 

 
 زمانهمای النهجاسازی یا . طرح 0-83شکل 

 

 ترکیبی پژوهش هایویژگی.  83-1

 از یامجموعه یا منفرد مطالعه یک در کیفی و کمی هایداده رتفسی و تحلیل ،آوریجمع شامل ترکیبی پژوهش هایروش

  است. شدهیمعرف 5-17 جدول در ترکیبی پژوهش کاربرد موارد از .است بنیانی ایپدیده بررسی دنبال به مطالعات
 

جمع آوری

داده های کیفی

تحلیل 

داده های کیفی

جمع آوری 

داده های کمی

تحلیل 

داده های کمی 

 یمک ییفک

 یفی + کمیکتفسیر بر اساس = 

 یمک            

 کیفی            

 تفسیر بر اساس کمی )کیفی(

 کمی() کیفیتفسیر بر اساس 

 کیفی

 کمی
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 پژوهشی روش کاربرد موارد .0-83 جدول

 موارد ردیف

 .دارد هاداده آوریجمع هایروش وسعهت برای اکتشافیهای پژوهش به نیاز که جدید موضوعی 1

 .دارد درک و تفسیر رساندن حداکثر به یا و نظریه گسترش برای یچندبخش و هیچندال عمیق مطالعه به نیاز که پیچیده ایپدیده 2

 قدیمی ایمسئله بررسی برای ابتکاری روشی 3

 بردارینمونه و مشارکت مطالعه، کاربرد افزایش برای روشی 4

 مداخالت و هالحراه یا مطالعه هایدستورالعمل ،سؤاالت صحت ارزیابی برای وشیر 5

 متناقض هاییافته وفصلحل برای ابتکاری روشی 6

 (پژوهش) مطالعه محتوی به اهداف پیوند   7

 برای ستفادهموردا جاری شرایط از بخشی 6-17 جدول در کند. پیدا انعکاس مطالعه طرح و اهداف در باید مطالعه منطق 

  .است شدهداده پیوند مطالعه بنیادی محتوی به ترکیبی پژوهش روش اهداف توصیف
  ترکیبی پژوهش از استفاده برای اهداف انواع .1-83 جدول

 توضیح انواع ردیف

  درک و تفسیر ارتقا، منظوربه مشابه ایپدیده گیریاندازه برای متفاوت هایروش نگری هیزاو چند 1

 هاهنمون کاربرد یا مداخالت ها،دستورالعمل دیگر، ابزارهای توسعه به کمک برای روش یک از حاصل نتایج هتوسع 2

  همگرا شواهد آوردن دستبه هدف با متفاوت ابعاد بررسی برای مختلفی هایروش  تکمیلی 3

   متفاوت تاطالعا آوردن دستبه هدف با متفاوت هایجنبه بررسی برای مختلف هایروش آغاز 4

  مطالعه حوزه گسترش برای متفاوت هایپدیده بررسی گسترش 5

 

 ترکیبی پژوهش روش در گیرینمونه مالحظات .83-3 

  کرد. مرور 7-17 جدول در توانمی را ترکیبی هایپژوهش در گیرینمونه راهبردهای انواع   
  ترکیبی پژوهش در گیرینمونه مالحظات انواع .3-83 جدول

 توضیح انواع فردی

  کمی و کیفی مراحل در مشابه کنندگانشرکت  مشابه نمونه 1

  مشابه کنندگانشرکت با کمی و کیفی مطالعه مراحل برای متفاوت هاینمونه (زمانهم) موازی نمونه 2

 اضافی مطالعه در مشارکت نمونه کل از ایزیرمجموعه ایالنه نمونه 3

  مختلف سطوح از نمونه چند یا دو سطحی چند نمونه 4

 

 ترکیبی پژوهش در تحلیل روش نتخابا . 83-81

 8-17 جدول شرح به ترکیبی روش در تحلیلی الگوهای از برخی .است مهم ترکیبی روش در هاتحلیل ادغام چگونگی 

  است. شدهیمعرف
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  ترکیبی پژوهش در تحلیل الگوهای انواع .1-83 جدول 

 توضیح انواع ردیف

  کمی هایداده تحلیل عوامل و باز هایپاسخ از موضوعی وتحلیلتجزیه هاداده کاهش 1

 عددی کدهای به کیفی هایداده تبدیل یا روایتی کدهای به کمی هایداده تبدیل هاداده انتقال 2

 کیفی گیریاندازه هایداده با کمی هایداده ارتباط هاداده ارتباط 3

 جدید متغیرهای ایجاد برای کیفی و کمی هایداده ترکیب هاداده تثبیت 4

  هایافته مقایسه اما جداگانه وتحلیلتجزیه هاداده مقایسه 5

 یا نفردم پژوهشی مطالعه یک در کیفی یا کمی مفاهیم یا هاداده ها،روش از ترکیبی از پژوهشگر ترکیبی، پژوهش در     

 پاسخ برای درپیپی یا زمانهم تواندمی پژوهش کیفی و کمی هایبخش .کندمی استفاده مرتبط مطالعات از ایمجموعه در

 .شود هدایت مرتبط االتؤس از ایمجموعه یا پژوهش سؤال به
  

 . مالحظات انتخاب روش ترکیبی83-88

های رحتوانند یکی از این طترکیبی استفاده کنند، باید دقت کنند که تنها میپژوهش از روش  خواهندمیپژوهشگرانی که 

د. تر اجرا شوپذیر و سادهها در یک چارچوب منطقی، کنترلشود که پروژه آن. این امر موجب میکارگیرندبهپژوهشی را 

موضوع پژوهش، تخصص فردی و »ارزیابی های آمیخته را برگزیند، باید خواهد یکی از طرحهر پژوهشگر زمانی که می

ترکیبی پژوهش انتخاب بهترین طرح سؤاالت کلیدی برای  9-17در جدول . قرار دهد موردتوجهرا « منابع در دسترس

 است. شدهمعرفی
 ترکیبیپژوهش انتخاب بهترین طرح منظور بهگیری تصمیمسؤاالت کلیدی برای . 3-83جدول 

 ترجزئیپاسخ  مقدماتیپاسخ  گیریسؤال برای تصمیم ردیف

  زمانهم .1 ؟هاآوری دادهانتخاب زمان جمع 1

 کیفی در ابتدا .1 رتیبیت .2

 کمی در ابتدا .2

  وزن یکسان .1 ؟ هادادهوزن انتخاب اولویت و  2

 های کیفیتأکید بر روش .1 وزن متفاوت .2

 های کمی تأکید بر روش .2

 ساخت بر اساس داده کمی  .1 هاارتباط داده .1 ؟هادادهترکیب انتخاب نحوه  3

 های کیفیهای کمی به سمت دادههدایت داده .2

 های کمی در یک طرح کیفی داده جاسازی .1 ها داده جاسازی .2

 های کیفی در یک طرح کمی داده جاسازی .2

 نتایج در طی فرآیند تحلیل  جاسازی .1 هاادغام داده .3

 ادغام نتایج در طی فرایند توصیفی  .2
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یفی به های کتحلیل شوند و یا انتقال داده طور کیفیتوانند بههای توصیفی که میهای کمی به درون دادهانتقال داده      

، دلیل خود را مبنی بر استفاده پژوهششوند. پژوهشگر باید در ابتدای آماری ارائه می صورتبههای کمی که درون داده

  دنبال چه چیزی است.به موردنظراز روش پژوهش ترکیبی روشن کند و مشخص نماید که از طرح روش ترکیبی 
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 هم هجدفصل 

  روش پژوهش در مطالعات تطبیقی   
 

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش در مطالعات تطبیقی  

 اهداف یادگیری

  پژوهش تطبیقی و انواع  مفهومآشنایی با 

 گیری در پژوهش تطبیقی آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در پژوهش تطبیقیآشنایی با مالحظات جمع 

 در پژوهش تطبیقی  هایافتهمالحظات تحلیل با  یآشنای 
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 مقدمه

ه معرفی در این فصل بتطبیق رویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف است که مقایسه یکی از اجزا و محور کلیدی آن است. 

 پژوهش تطبیقی و انواع مسیرهای اجرای پژوهشی در این نوع مطالعات پرداخته خواهد شد. 

 

 مفهوم پژوهش تطبیقی .81-8

وم ترین محورهای مفهبا مقایسه تفاوت دارد و مقایسه جزئی کلیدی از این روش مطالعاتی است. مهم تطبیقیپژوهش 

 است.  شدهمعرفی 1-18پژوهش تطبیقی در جدول 
 ترین محورهای مفهوم پژوهش تطبیقی. مهم8-81 جدول

 محورها ردیف

 (مسئله یا موضوع) پدیده چند یا دو مقایسه 1

 پدیده آن مختلف ابعاد میان در بررسی محورهای تعیینیا  مشخص ایدامنه درمقایسه  2

 های مورد مقایسه پدیده اختالف و اشتراک نقاط کشفمنظور شناسایی و به 3

 و تحرک تجه تعیین یا حرکت، شروع نقطه یا مرکزی نقطه به یابیدست یا بیشتر، شواهد به یابیدستدر صورت لزوم  4

 و دیگر موارد متناسب با هدف مطالعه  پدیده آن برابر در العملعکس برای سازیتصمیم

 روش. تنیس پذیرامکان نیز علمی پژوهش و اندیشه هیچ مقایسه، غیاب در و نیست تصورقابل مقایسه بدون تفکر     

 و توصیف رب عالوه تطبیقی روش تحلیل. گیردشکل می هاتفاوت و هامشابهت فهممنظور به مقایسه اساس بر تطبیقی

 و جوامع ها،ملتاز خانواده تا  اجتماعیکوچک و بزرگ  واحدهای یپیامدها و شرایط هاتفاوت و هامشابهت تبیین

های پدیده تواند کیفی، کمی یا ترکیبی باشد.این نوع پژوهش می .(1384 مارش، و کیمک) گیردبرمیدر  را کشورها

 درباشد. « ها، جوامع و کشورهاها، ملتها، سازماننظریات، شخصیت»تواند شامل در آن بسیار متنوع می موردبررسی

 شود.  مشخص تطبیق دامنه و پژوهش لهئمس تطبیق، هدف باید تطبیقی، مطالعات

     

 . مراحل اجرای پژوهش تطبیقی81-1

 انجام «فاختال و اشتراک» نقاط تبیین و توصیف اب که است مقایسه پرتو در پدیده یک شناخت تطبیقی، مطالعات

 وجود دارد. 2-18به شرح جدول  احلیمر تطبیقیات مطالعدر اغلب . پذیردمی
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 . فرایند اجرای پژوهش تطبیقی1-81جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن الگوی مطالعه تطبیقیلهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 گیری بر اساس الگو و دامنه منتخب تطبیق نمونه گیرینمونه 2

 هدف با مرتبط محورهای در هاتفاوت و هامشابهت» کردن فهرستتأکید بر با ها دادهآوری جمع هاآوری دادهجمع 3

 «خبرگی هایمصاحبه یا سنجیخبره و مشاهده مصاحبه، اسنادی،» روش چهارو به کمک  «پژوهش

 «هاآن علت به یابیدست با پژوهش مسئله حل»و « هاها و تفاوتی مشابهتوجود علت بررسی» هاافتهتحلیل ی 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 

 نظریات با تأکید بر پژوهش تطبیقی . 81-9

پرداز ظریهن سه نظرات میان تطبیقی مطالعهبا  منظور اینگیرد. برای قرار می موردتوجهای لهئمسبرای نمونه در حوزه دین 

ی این راب. خواهند بود تطبیقی فعالیت دامنه« پردازسه نظریه»این پژوهش  درگیرد. در دستور کار قرار میمشهور  اسالمی

در این  طراحی کرد. 3-18جدول شرح به در محورهایی  پردازنظریهسه  میان تطبیقی تحلیلی جدول توانمیمنظور 

-پرداز معروف در آن حوزه ساماندهی مطالب صورت میی سه نظریههانظریه میان مشترک نقاط کشف هدف اجدول ب

 اختالف، این آثار و اختالف علت و اختالف و اشتراک نقاط محتوای با ،پژوهشی گزارش جدولگیرد. بر اساس این 

 . تا(اسالم، بی)مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف  خواهد شد تدوین
 پرداز . نمونه جدول تطبیقی برای مطالعه نظریات چند نظریه9-81جدول 

  سوم پردازهینظر پرداز دومنظریه  پرداز اولنظریه شاخص دیفر

     عنوان نظریه 1

     نظریه هیفرضمتن  2

     آن قیود و تعریف با فرضیه،  موضوع 3

     نآ قیود و تعریف با محمول فرضیه، 4

     اندیشد؟می ایلهئمس چه حل به له نظریهئمس 5

         پارادایم فرضیه 6

 معرفتی، بستر)

 (مبانی و هافرضشیپ

     پیشینه تاریخی

     شناسانهمبنای هستی

     سانهشنامبنای انسان

     شناسانهمبنای معرفت

    شناسانهمبنای ارزش
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 طبیقی بر اساس الگوی بردی. پژوهش ت81-4

 و ماهیت به توجه بابا رویکرد کیفی است. در این الگو  1یکی از الگوهای رایج برای مطالعات تطبیقی الگوی جرج بردی

 گیرد. صورت می 4-18به شرح جدول « مقایسه و جواریهم تفسیر، توصیف،» مرحله چهار در تطبیقی بررسی مطالعه نوع
 ای الگوی بردی در مطالعات تطبیقی مراحل اجر. 4-81جدول 

 توضیح مراحل  ردیف

 کافی هاییافته تدارکهمراه با  شده بردارییادداشت اطالعات و شواهد براساسپژوهش  هایپدیدهسازی آماده توصیف 1

 اول مرحله در شدهتوصیف اطالعاتبررسی و تحلیل  تفسیر 2

 هاتفاوت و هاشباهت مقایسه چارچوب ایجادمنظور هب قبلحاصل از مراحل  عاتاطالبندی و کنار هم گذاشتن طبقه جواریهم 3

 ت پژوهشسؤاال به پاسخ و هاتفاوت و هاشباهت جزئیاتمقایسه  به توجه با پژوهش لهئمسبررسی  مقایسه 4

 تفسیر و گردآوری بعمنا ازموضوع یا جامعه موردی بررسی  درباره موردنیازهای داده ابتدادر مطالعات این بخش      

ها و اهتشب، مطالعهنوع  این اصلی هدف به توجه باآخرین مرحله  در و شدهبندیطبقهها شوند. در گام بعد دادهمی

 . گیرندمی قرار مقایسه و موردبررسیها تفاوت

 

 پژوهش تطبیقی بر اساس روش جبر بولی . 81-0

 2«جبر بولی»توان به شناسی سیاسی و تاریخی میمباحث جامعه های مورد توجه در مطالعات تطبیقی درروش ازجمله

اد. را مورد تبیین و تفسیر قرار د موردبررسیهای دو ارزشی، پدیده توان با مقایسه اسمی مقولهاشاره کرد. با این روش می

توان ترتیب میدینبیابند. ل دستعنوان یک نتیجه یا معلوهای پدیده بهکنندههای متفاوت از تبییناین اقدام با بررسی ترکیب

وقایع اجتماعی کالن را توسط ترکیب علی یا علیت چندگانه مورد ارزیابی قرار داد. باید توجه داشت که هر پیامد یا معلول 

آید که با توجه به ده شاخص اصلی روش جبر بولی به شرح جدول وجود میکالن اجتماعی، از ترکیبی از دالیل متفاوت به

 توان با روش تطبیقی روی آن کار کرد. می 18-5
 . ده شاخص روش جبر بولی برای اجرای پژوهش تطبیقی0-81جدول 

 توضیح شاخص ردیف

 ها با مقیاس دو ارزشی مانند دارد/ندارد یا کدهای صفر/ یکآوری دادهجمع داده دو ارزشی 1

 ماتریسی برای مقایسه کیفی   هاجدول نمایش داده 2

 ها با تأکید بر شرط بودن برای ظهور پدیدهمعنای متفاوت عالمت جمع در معادله یرهامتغجمع 3

 ها با تأکید بر ظهور معلول حاصل حضور یا عدم حضور موردمعنای متفاوت عالمت ضرب در معادله ضرب متغیرها 4

 نگرانه گفته با رویکردی کلترکیب علل پیش منطق ترکیب 5

 هاتقلیل ترکیباسی عامل الزم و کافی از علل الزم و ناکافی برای بازشن هاکاهش ترکیب 6

 شناسایی الزام یک عبارت بولی برای ظهور دیگری  الزام اصلی  7

                                                           
1.Beredy 

2. Boolean Algebra  
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 بری برای رسیدن به الزام اصلی با نگارش معادله به شکل منفی یا تغییر منطقی عالماتراه میان قانون دمورگان 8

 ج تحلیل بولی با اصطالحات شرط الزم و کافی و نمایش انواع مسیرعلی منجر به ظهور معلول تفسیر نتای علل الزم و کافی 9

فاکتورگیری در  11

 معادالت

 برای نشان دادن شرایط الزم و شرایط علی معادل  فاکتور گرفتن از عوامل مشترک 

های علوم اجتماعی تأکید دارد. برای نمونه های تعمیممحدودیتاین رویکرد بر نظام علیت الزم و کافی برای ارزیابی       

های هگونه نقصی نیست بلکه در مقایسه با دیگر پدیدهیچداشتن ن منزلهبهشود که موضوعی خوب است، این وقتی بیان می

 گرایی در علوم انسانی است. ارجحیت دارد. این امر تأکیدی بر نسبی موردبررسی

 

 . رویکرد کالسیک 81-1

دارای ماهیت و  پردازد کهی میهای تطبیقی کالسیک است که به مقایسه جوامعمحور کیفی، جزء روش های موردروش

های مشخص تاریخی و با هدف های یکسان و مشابه هستند. این نوع روش برای بررسی جامع موارد و پدیدهساخت

است. راهبرد اساسی این « اجتماعی ها و سایر واحدهای کالنها، فرهنگجوامع، ملت»تبیین و توضیح تجارب مختلف 

از  عنوان یکیبه شواهد، به موردنظرپذیری در رویکرد متکی است. بر این اساس انعطاف شدهمشاهدههای روش به یافته

 است.  خصایص بارز مطرح است. رویکرد مورد محور، در پی تشریح و فهم واحدهای پیچیده

به رویکرد متغیرمحور کمی اشاره کرد. این رویکرد متمرکز بر شناخت وقایع یا توان از دیگر موارد این رویکرد می      

است. این رویکرد به مقایسه تطبیقی جوامع در جوامع  شدهشناساییبر تناظر میان روابط با تأکید رخدادهای مشخص 

 ا است.یافته بین متغیرهیمپردازد. هدف اصلی رویکرد متغیر محور، بررسی روابط تعمدارای ماهیت و ساختار متفاوت می

     

 گیری در پژوهش تطبیقیمالحظات نمونه. 81-3

 روش سیاسی علوم حوزه در .است اجتماعی ترتیبات و انسانی موجودات بین در 1تفاوت بررسی پی در اجتماعی علوم

 تطبیقی وشربی باشد. با مدارک تجر سیاسی هایواقعیتمقایسه  تالشدر  مندنظام صرورتبه کهاست  ایشیوه تطبیقی

 و متعدد متغیرهایبا  هاتمدنمانند ای پدیدهکالن در واحد . پردازدمی« خرد و کالن»در واحدهای ها پدیدهبا مقایسه 

بررسی خواهد شد. بنابراین در  کمتری متغیرهایاما ها افزایش پدیده تعدادخرد شوند و در واحد بررسی میزیادی 

 سروکارمحدود نمونه تعداد  3زیاد و در مطالعه تطبیقی کیفی موردبررسید موارد یا نمونه تعدا 2کمی تطبیقی مطالعه

 داریم. 

یه به است و حرکت از نظر موردنظردر مطالعه کمی تطبیقی پژوهشگر در قالب استراتژی قیاسی در پی آزمون نظریه      

دا موردی، ابت-ر حالی است که در تحلیل تاریخیهای مرتبط و در خدمت نظریه در جریان است. این دسمت تحلیل داده

                                                           
1. Variation  

2. Quantitative Comprative 

3. Qulitative Comprative   
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گیرد و فرایند تاریخی و سلسله حوادثی واقعه مذکور در متن تاریخی معین قرار می آنگاهشود، ای مشاهده میواقعه

 .اندشدهشوند که به تولید آن واقعه منجر جستجو می

ی از اعام مطرح است که نمونه نسبتاًهای الگوها و مدلپردازی و دسترسی به در مطالعه تطبیقی کیفی موردی، نظریه     

که یناست، برای ا علتی چنددید. بر اساس دستگاه نظری فوران که مبتنی بر رهیافت « جان فوران»توان در کار آن را می

قی و یاو این نظریه را با روش تطب یک انقالب اجتماعی موفق شکل بگیرد باید پنج عامل علی با هم ترکیب شوند.

  (. 1388مقایسه بین کشورهای منتخب آزمون کرد )غفاری، 

های متعدد برای یافتن شرایط الزم و کافی یابد، کار مقایسهدر مقایسه سنتی وقتی تعداد موارد اندکی افزایش می     

مقایسه کرد. حجم واحدها مورد را با هم  25توان تا شود. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که میها دشوارتر میبروز پدیده

از نکات اساسی این نوع پژوهش است که در مطالعه تطبیق کمی با نمونه زیاد و در شکل  موردبررسیهای یا نمونه

احدهای توانند در قالب وگیرد. در روش تطبیقی موردی، چند مورد میکیفی با تعداد محدود، تفسیر و تبیین صورت می

ای هها هویتآنصورت گسترده، متغیرهای مربوط بهیسه شوند. از این لحاظ ممکن است بهکالن، میانی و خرد با هم مقا

ها هستند؛ از حجم و تعداد موردها، که متشکل از واحدهای کالن مانند تمدنمتنوعی اختیار کنند. اغلب با بزرگ شدن 

شود، زیرا در این واحدها افزوده می است که به تعداد متغیرهای مربوط و مستترشود. این در حالیها کاسته میآن

واحدهای بزرگ و کالن مستعد پوشش دادن متغیرهای متعددی هستند و البته با محدود شدن گستره واحدها، متغیرهای 

  دهند. کمتری را تحت پوشش قرار می

دهای اجتماعی پیامدهای واح در ارتباط با« هاها و تفاوتمشابهت»تحلیل تطبیقی در بیشتر موارد بر توصیف و تبیین      

تحلیل بین »در این رویکرد مطالعات زیادی در رابطه با تأکید دارد.  «هاها، جوامع و فرهنگمناطق، ملت»بزرگی مانند 

یل تحل»در علوم سیاسی، « تحلیل بین کشوری»، شناسیجامعهدر « ایتحلیل بین جامعه»، شناسیمردمدر « فرهنگی

 است.  شدهانجامشناسی در روان« شناسی تطبیقیتحلیل روان»یخ و در تار« تاریخی تطبیقی

 

 هاآوری دادهمالحظاتی برای جمع. 81-1

وری آکنند. برای جمعنظری مقایسه می ایدئالبسیاری از پژوهشگران مورد انتخاب شده را با کشور خود یا یک تیپ 

اسنادی، مصاحبه، مشاهده و »ها از چهار روش آوری دادهعترین نکته تعیین حوزه مورد مطالعه و سپس جممهمها، داده

های است.  معمول است که پژوهش تطبیقی را پژوهشی بدانیم که از داده« های خبرگیسنجی یا مصاحبهخبره

آوری شده، مدام باید مورد رجوع قرار گیرند تا کند. اسناد و مدارک جمعحداقل دو جامعه استفاده می مقایسهقابل

اسایی شن برایها و شرایط پیامدها و نکات مبهم و پنهان، آشکار شوند. ها، تفاوتیف صحیح و تبیین مشابهتتوص

 بهره گرفت.  6-18توان از سؤاالتی به شرح جدول می واقعی تمایزهای و تشابهات
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 . سؤاالتی برای شناسایی تشابهات و تمایزهای واقعی 1-81جدول 

 سؤاالت  ردیف

 است؟ شده فکر تولید به اقدام آن رفع برای که اندبوده مواجه ایرخنه یا خلل چه با چیست؟ موردبحث لهئسم و الؤس 1

 چیست؟ بحث این و لهئمس این معرفتی پیشینه 2

 چیست؟ بحث بر حاکم پارادایم 3

 است؟ کدام آن تصدیقی و تصوری مبادی 4

 کدامند؟ کاررفتهبه رویکردهای 5

 است؟ شدهاستفاده ایادله چه از 6

 است؟ کاررفتهبه روشی چه 7

 است؟ شدهاستفاده حقیقت کشف برای ابزاری چه از 8

 چیست؟ شدهارائه نظریه نتایج و آثار و لوازم 9

 هستند؟ مواردی چه رقیب نظریات و مشابه نظریات 11

 است؟ شدهاستفاده ادبیاتی چه از 11

 یا شابهت مالک به باید اختالف و تشابه موارد کشف از بلکه نیست هدف کردن سهمقای ِصرف تطبیقی، مطالعات در     

 هایپدیده پذیریمقایسه ابتدا باید تطبیقی، مطالعات در. شود حل ایلهئمس آن براساس و شود رسیده اختالف

 . ستدیگر آیا مقایسه دو یا چند پدیده منطقی و اثربخش اعبارتبه. شود اثبات موردبررسی

 

 پژوهش تطبیقی ها دروتحلیل یافتهی برای تجزیهمالحظات. 81-3

است و در  «توصیفی، تبیینی و تحلیلی»برد و دارای ماهیت این پژوهش از رویکردهای گوناگون کمی و کیفی بهره می

مان هشناختی قیاسی و استقرایی است. روش تطبیقی بهگیری روشها یا جهتتالش برای جستجوی تشابهات و افتراق

باشد. همچنین متضمن فهم و تبیین نظری شناختی است، نیازمند دانش نظری نیز میمیزان که نیازمند لحاظ نمودن روش

ای است. پژوهشگر نیز باید موارد بررسی خود را به درستی بشناسد. تحلیل تطبیقی به معنای توصیف و و درک مشاهده

وامع ها، جها در بین واحدهای اجتماعی با مقیاس بزرگ مانند مناطق، ملتهای شرایط یا پیامدها و تفاوتتبیین مشابهت

ها ها و ناهمسانیها، نشان دادن همسانیهاست. نخستین مرحله مطالعه تطبیقی بعد از اطمینان از اتقان دادهو فرهنگ

ن تر انجام خواهد شد. ایگیرد. در مرحله بعدی تحلیل و نقادی با شیوه استناد و تطبیق با رویکردی عمیقصورت می

مورد « تطبیق نقادانه» و« تطبیق تحلیلی و مبتنی بر تبیین»، «تطبیق توصیفی و گزارشی» اصلیتوان در سه گام موارد را می

 توجه قرار داد. 

بررسی  ونخستین مرحله و شامل توصیف و گزارش، پس از مقایسه امور متعدد . تطبیق توصیفی و گزارشی: 81-3-8

بندی نظریات و بر اساس حدود خاص است. صورتها و مشخص کردن اشتراکات و افتراقات ها و ناهمسانیهمسانی

 شود. ها با استفاده از زبان ساده و آسان انجام میدیدگاه
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شود داده می ها پاسخها و ناهمسانیدر این مرحله به پرسش چرایی همسانی. تطبیق تحلیلی و مبتنی بر تبیین: 81-3-1

های سازنده آن است. برای انجام تحلیل ، به اجزاء و مؤلفهموردبحثوتحلیل مدعا و نظریه تر از آن، تجزیهلبته مهمو ا

 انجام شود.  7-18به شرح جدول  گام چهارباید  موردبحثکامل و شناسایی وضعیت روشن از مسئله 
 های تطبیق تحلیلی و مبتنی بر تبیین . گام3-81جدول 

 وضیحت هاگام ردیف

 برای بحث با شناخت دقیق و علمی در ادامه کاردر هر مدعا  شدهارائهواضح کردن مفاهیم  مفاهیم سازیروشن 1

 یگرایبرای پشتیبانی علمی و پرهیز از جزم شدهمطرحصدق مدعیات  تأییدکنندههای گزاره تأییدی فرضطرح پیش 2

 های احتمالی رقیب محتمل و قایل اعتنافرضن پیششخصی و لحاظ کرد ازنظرعبور  فرض رقیبطرح پیش 3

 لوازم یک نظریه یا لوازم منطقی آن  استخراج لوازم و نتایج 4

 شناسی با توجه به نوع تحلیل و هدف تحلیلگر شناختی و جامعهتأکید بر لوازم منطقی روان شناسیشناختی و جامعهروان 5

-ارزیابی نظریات با محوریت داوری حق و باطل یا صدق و کذب تأکید می در این مرحله بر. تطبیق نقادانه: 81-3-9

 توجه داشت.  8-18هایی به شرح جدول شود. برای داوری نهایی باید به گام
 های تطبیق نقادانه . گام1-81جدول  

 توضیح هاگام ردیف

نقد معناشناسی و  1

 زبانی یک نظریه

مأخوذ در نظریه، اصطالحات مأخوذ در نظریه اصطالحات پاسخ به سؤاالتی چون: آیا صاحب نظریه، 

وضوح تعریف و تعیین مراد کرده است؟ آیا از رهزنی اشتراک لفظ، مصون مانده یا گرفتار آن خود را به

 شده است؟ همچنین قیاس و نقد گفته یا نوشته صاحب نظریه 

بررسی سازگاری  2

 درونی نظریه

 س در خود مجموعه های متضاد یا پارادوکبررسی گزاره

بررسی سازگاری  3

 نظریه با امر بیرونی 

 ها متضاد در بیرون مجموعهبررسی گزاره

بررسی سازگاری  4

 نظریه با واقع

ای از مراحل پیشین سالم عبور ای است و اگر نظریهترین گام که در امر نقادی، نظریهترین و سختمهم

 تواند با واقع منطبق باشد.  شد، نمینگند و دارای سازگاری درونی و بیرونی نبا

مونه توان بهره برد. برای نزیادی می ها در پژوهش تطبیقی از موارد خالقانهوتحلیل یافتهتجزیهها و در نگارش یافته     

های تطبیقی دو بعدی و های تلخیصی و اختصاری، جدولتحلیل، تحلیل و نقد، نقل و نقد، نقل و تحلیل، جدول»از 

، تبیین گیری پژوهش تطبیقتوان استفاده کرد. در تدوین پیکره اصلی نتیجهو غیره می« د بعدی و نمودارهای شماتیکچن

تطبیقی  هایگیری پژوهشکند. لذا نتیجهای در تحلیل، نقش اساسی را بازی میو پیکربندی درست و درک روابط زنجیره

 . (1395)خنیفر و مسلمی،  اق عینی نیاز دارنددصو تبیین م« مصداق نمایی»ها به بیش از سایر روش

 

 . مالحظاتی برای شناخت بیشتر روش تطبیقی81-81

 توجه داشت.  9-18باید به مالحظاتی به شرح جدول  تطبیقی پژوهش استراتژی و منطق درک برای 
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 . مالحظات پژوهش تطبیقی 3-81جدول 

 مالحظات ردیف

  نظرری اهمیتر اساس بد موار محدود تعدادخاب و انت «معناسازی مسئله بر متمرکز» 1

 و دکنن تغییرر پژوهش دوره طی است ممکن مطالعه تحت موردهای با مرتبط هایپرسش به تطبیقی پژوهشگران هایپاسخ 2

 .ندکمی پاالیش را خود تحلیل هایطرح و راهنما مفاهیم ،شودمطلع می بیشتر موردمطالعه پدیدهدر مورد  پژوهشگر که مروربه

 یتاریخ لحاظ بره وگسترده  دامنرهاغلب  هراپدیده این. اندکمیاب و نادر هایپدیده بر متمرکز مواردی در تطبیقی هایپژوهش 3

 .است وسیع تجربه از ترمهم عمیق تجربت پژوهش، نوع این در. دهستن مسلم فرهنگی حیث از و محدود

 شوندمی یشپاال و اصرالح گیرنرد،مری شرکل نظریه به مربوط مفاهیم بلکه نیست، یهنظر آزمون تطبیقی پژوهش اولیت نظری هدف 4

 .کنندمی کمک نظریه بسط به و

 مانند رویکردهای مثبت و منفی مطالعه تحت نتیجه لحاظبه متفاوت موارد یعمداغلب انتخاب  5

 با مورد هر در که کننرد تائید را گونراگونی هایجنبه تا دکننمی بررسی را هاویژگی هایپیکربندی و هیئت تطبیقی پژوهشگران 6

 .. شوندمی همراه یکدیگر

 تحلیل اب موردی برین تحلیرل و کننرد معناسرازی مورد آن درونی تحلیل طریق از را مورد هر کنندمی تالش تطبیقی پژوهشگران 7

 .یابدیم تعمیق و تقویت مورد هر درونی

 ردافاه توانردمی که است برخوردار استعداد و قابلیت این از آن بر حاکم منطق و ماهیت به بنا تطبیقی پژوهش     

-تتفاو نگاه»، «انهخودشناس نگاهبهبود »توان به اهدافی چون . برای نمونه میدهد قرار خود کاری برنامت در را متنروعی

 وهایالگ وجود به توجه تطبیقی، روش رمهم د نکتت ،مههباایناشاره کرد. « بینانهپیش گاهن»و « سازنظریه نگاه»، «یاب

 علل. تاریخی ضروری و جبری الگوهای تا است تصادفی علّی و محتمل الگوهای مؤید تحول و توسعه متفاوت

 کنندمی ایجاد غییرت به میل کههستند  رویدادهایی «علل». کرد تفکیک یکدیگر از باید را کنندهتعیین شرایط و کنندهتبیین

 ترمحتمل ار اینتیجهتأکید دارند که  معین شرایط در رویدادها یا امور از حاالتیبر  کنندهتعیین «شرایط». ندی دارپویای و

 . کنیم شناسایی را آن پیامدهای بتوانیم که شودمی کامل زمانی رویدادها از ما فهم. کنندمی دیگر نتیجت از

 برای شرایط و علل معین، وضعیت در کهاین پذیرش شرایط و علل کفایت و لزوم وارسی برایپژوهشگران      

 در. ازندپردمی پذیرتطبیق موارد تطبیقی بررسی به ،هستند معلول ظهور احتمال دهندهافزایش و الزم خرود هرایمعلرول

 الزم ولمعل آن برای تعل آن که رسندمی نتیجه این به باشد، افتاده اتفاق علت آن بدون موردنظر معلرول اگر حالت، این

 لمعلو آن برای علت آن طورکلیبه باشد، افتاده اتفاق معلول آن بدون علت آن اگرر دیگرر، سروی از و اسرت نبوده

 یراز ،هستند کافی خود هایمعلول برای همیشه هاعلت تاریخ، در که کنیم تصور است نامعقول ،درواقع. نیست کافی

 درویدا با اغلب علت یک اگر ولی. باشند قرارگرفته دخیرل نیروهای دیگر تأثیر تحت هاآن هایمعلول است ممکن

 توانمی د،کر تبیین دخیلنیروهرای  دیگرر حضرور بره توجه با بتوان را قاعده این استثناهای اگر و باشد همراه متعاقب

 زنی پرسش این ،هرحالبه. تاسر کرافی متعاقرب رویرداد کردن محتمل بسیار برای درواقع علت این که کرد فرض

 جتماعیا علوم در. کند تحمرل توانردمری را اسرتثنا تعرداد چه شود گذاشته کنار آنکه از قبل فرضیه یک که است مطرح

 طرح حاصال درصردد فرضریه گذاشتن کنار جایبه کره شود تأکید ایده این بر باید تاریخی، مطالعات در خصوصبه و
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 و مانیزهم و زمانی شرایط درک. است تاریخی فهم نیازمند تطبیقی ر تاریخی مطالعه. برآییم نآ جایگزین هایفرضیه

. نردکمری کمرک رخدادها بین اتصاالت و تکوینی هایزنجیره درک به که است تاریخی فهمی معنای به رویدادها تقارن

 علّی، تحلیل» اساسری ویژگری سره برا که است اجتماعی هایپژوهش از متمایزی و خاص نوع تاریخی تطبیقیتحلیل 

 . (1388)غفاری،  شودمشخص می« بافتمند سیستماتیک مقایست از استفاده و زمانی فرایندهای بر تأکید

-درون تحلیرل هرا،آن زعرمبهو  دارند کیدأت محور مورد کالن کیفی هایپژوهش اهمیت بربسیاری از کارشناسان      

 موردی بین مقایست هایروش با مرتبط نواقص و هامحدودیت ترمیم و جبران برای ویژهبه که است ابزاریموردی 

 هب تحلیلگر آن، در که ایرویه است.« الگو تطبیق» از عبارت موردی درون تحلیل نوع ترینعمومی. است شدهطراحی

 از است عبارت دیگر رویت. ردازدپمی موردی درون شواهد پرتو در تئوریک و موردی بین هایارتباط ارزیابی و بررسی

 به را بیینیت متغیر که کند مشخص را علّی هایمکانیسمکه  کندمی تالش تحلیلگر آن، در که تکنیکی ،«فزاینده ردیابی»

 زا موردیدرون تحلیل با را موردی بین تحلیل« علّری روایت» یعنی ،موردیدرون تکنیک و دهدمی پیوند پیامد یک

 هر. کند ترکیب اندشدهبررسی نتیجت یا پیامد به منجر که وقایعی یا حوادث توالی برحسب مورد دینچن مقایست طریق

 و «دارد قرار شناخت معرض در که معلومی تجربی پدیده یکی»: دارد عنصر دو «یکپارچه تألیفی ساختار»از  فهمی

 از درونی ینشیب نیازمند فهم. «باشد دیگری منبع زا شدهگرفته یا/ و فرد خود ایده تواندمی که تفسیری دریافتی دیگری،»

 . است حیات دائم پویایی

 واقعیت یکرات تغییشود. در شیوه تطبیق درونی استفاده می« و بیرونی درونری» تطبیرق شیوه دو به تطبیقی تحلیل از

  تغییررات ایرن هک شودمی شناسایی متفاوت فضای و فرهنگ قالب در و زمان طی در ازدواج نهاد مانند معین

 متفاوت فضاهای و فرهنگ بین در و زمان طی در ازدواج نهاد برای تشابه و تفاوت الگوهای برمالکنندة و دهندهنشان

 چند ای/ و یک در زمان، چندین یا یک طی در متفاوت واقعیت چند یا دو تغییرات بیرونی، تطبیق شیوه در. بود خواهد

 دمطالعهمور هایواقعیت بین در تشابه و تفاوت الگوهای دهندهنشان تغییرات نند. ایشومی شناسرایی و بررسری جامعه

 و واگرایی رایهفرهنگ و فضا زمان، در ازدواج، بدون مشترک زندگی معنای در الگوهرا، تطبیق و واکاوی. بود خواهند

 این، بر عالوه. باشد بیرونی تطبیق وهشی از مثالی تواندمی متفاوت همخانگی واقعیت با ازدواج نهاد دو بین همگرایی

 و قیاسی ژیاسترات دو بر مبتنی استراتژی لحاظ به که کنندمی پیروی نیز کیفی و کمی سنت دو از تطبیقی مطالعات

 هاییفرضیه آن موجببه که شودمی دنبرال قیاسی استراتژی بر مبتنی کمی تطبیقی روش اول، سنت در. ندهست  استقرایی

 گیرندمی قرار آزمون مورد جامعره چنردین از آمراری و کمری هایداده از استفاده با و شده استنتاج عمومی تنظری یک از

 مردل برا نظریره یرک قالرب در توانمی را شدهشناخته واگرایی و همگرایی الگوهای بازخورد ،درنهایت و

 گرذار نظریت قالب در توسعهدرحال و یافتههتوسع کشورهای در جمعیتی روندهای مقایسه مثالً. کرد مطرح جدیدی

 . است پژوهش این از اینمونه کشورهاست این در جمعیتی رسمی آمارهای تحلیل بر مبتنی کره جمعیتری
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 در گونراگونی هرایمجموعره و هافرهنگ جوامع، آن، در که شودمی دنبال کیفی تطبیقی روش دوم، رویکرد در     

 منظرور و شوندمی بررسری اجتماعی حیات بر حاکم معین الگوهای شناخت و درک منظوربه ه،مطالعر موردهرای حکرم

 . باشرد پیچیده یا ساده تواندمی که است معرین مرزهرای برا کلیتری یرا مجموعره مرورد، از

مچنین ستند. هه موردبررسیهای برای ارزیابی کیفیت پژوهش، بهترین مرجع و سنجه، خبرگان و متخصصین حوزه     

برداری است. این مهم در موضوعات حساس مورد و اطمینان از اتقان منابع مورد بهره مورداستفادهبازنگری مجدد منابع 

جا که پژوهش کیفی وامدار دیدگاه ذهنیت پژوهشگر در تطبیق موارد مختلف شود. از آنمی دوچندانمطالعه تطبیقی 

باشد؛ ارزیابی کیفیت این پژوهش از حساسیت بیشتری ی همگن و غیرهمگن میهاو ارائه تفسیرهای نظری یافتهاست 

و حتی مخالف و نقاد  نظرهم غیربرخوردار است. لذا در روش تطبیقی برای ارزیابی از روش خبرگان موازی و خبرگان 

غ ارزیابان موافق و های تطبیقی، نقدهای داهای رایج ارزیابی پژوهششود. برای نمونه یکی از روشهم استفاده می

های تخصصی است که موجب بارش مغزی بسیار زیاد نقادان است که در حالت عادی خود را نمایان مخالف در پنل

 (. 1395سازد )خنیفر و مسلمی، نمی
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 دهم نوزفصل 

گیری با معیارهای چندگانه تصمیم روش

  ( ANPو  AHP)شامل 
 

  یری با معیارهای چندگانه گهای تصمیمهدف کلی: آشنایی با روش

 اهداف یادگیری

  گیری با معیارهای چندگانههای تصمیمو انواع روشآشنایی با مفهوم 

  گیری با معیارهای چندگانههای تصمیمگیری در روشمالحظات نمونهبا آشنایی 

 گیری با معیارهای  چندگانههای تصمیمآوری داده در روشآشنایی با مالحظات جمع 

  گیری با معیارهای چندگانههای تصمیمها در روشبا مالحظات تحلیل یافتهآشنایی 
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 مقدمه

های مؤثر در یکی از روش وجود داشته باشد، متناقض گاهیها و معیارهای متفاوت و با گزینه انتخاباحتمال وقتی 

است. در این فصل به دو  «1MCDM نه یاگیری با معیارهای چندگاتصمیم»های انتخاب تصمیم برتر استفاده از روش

 پرداخته خواهد شد.  ANPو  AHPروش مهم در این عرصه یعنی 

 

 AHP. مفهوم تحلیل سلسله مراتبی 83-8

است که نخستین   Analytical Hierarchy Process عبارت مخفف عنوانبه AHP واژهتحلیل سلسله مراتبی اغلب با  

 یا )معیارها( هاسنجه انتخابگیری با . این روش تصمیممطرح شد 1981 بار توسط توماس ال ساعتی در سال

Criterion   نامزدها یا هاگزینه واژه. شوندمیو شناسایی  ارزیابی ی انتخابنامزدها ،هاسنجهاز میان  سپسآغاز و 

 آن روش این خواندن بیمرات سلسله علت. روند کارهب هم جایبه و بوده Candidates یا Alternative واژه معنایهم

 تا کرد شناسایی را هاسنجه هاآن گسترش با و کرد آغاز هرم رأس در سازمان راهبردهای و اهداف از باید ابتدا که است

 از تفادهاس با که است عوامل اهمیت تعیین و بندیرتبه برای پرکاربرد هایروش از یکی روش ایند. رسی هرم پایین به

 اتریسم تشکیل باشد زیاد هاگزینه چنانچه. شودمی پرداخته معیارها از یک هر بندیاولویت به هاگزینه زوجی مقایسات

هدف، معیارها، زیرمعیارها »گیری به سطوح مختلف در این روش، مسئله تصمیم درواقعشود. می دشوار زوجی مقایسات

چهار اصل  AHPدر روش معیارها وجود دارد. شود و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرتقسیم می« هاو گزینه

 باید رعایت شود.   1-19اساسی به شرح جدول 
 AHP. چهار اصل الزم در اجرای روش 8-83جدول 

 توضیح اصول ردیف

(دارد. این اصل در n/1ارجحیت ) C1بر  C2( داشته باشد، معیار nارجحیت ) C2بر معیار  C1اگر معیار  معکوس بودن 1

 شود. ت زوجی همواره رعایت میتشکیل مقایسا

توان دو گزینه را وارد مدل نمود که یکی نسبت به ها و معیارها )یعنی نمیودن گزینهپذیر ب مقایسهلزوم  همگنی  2

 مهم باشد( نهایتبیدیگری 

 سلسله مراتبی هایمدلوابستگی هر سطح به سطح باالتر از خود در  وابستگی  3

راتبی م سلسله مراحلمانند اضافه شدن یک معیار، باید کل  ری در مدل سلسله مراتبی ایجاد شدهرگاه تغیی انتظارات  4

 دوباره صورت گیرد. 

 

 AHPفرایند اجرای تحلیل سلسله مراتبی . 83-1

 2-19در این شرایط از مراحلی به شرح جدول  .دباشوجود داشته  هاآن ارزیابی برای معیار m و گزینه n کنید فرض

 شود. اجرای این روش استفاده میبرای 

                                                           
1.  Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 
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 AHP. مراحل اجرای روش 1-83جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش و تعیین معیارهالهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

  موردبررسیمشخص کردن و انتخاب جامعه و نمونه  گیرینمونه 2

 دویدوبه مقایسهو انجام  هاآن بندیاولویت و معیارها دویهدوب مقایسه برای خبره پرسشنامه طراحی هاآوری دادهجمع 3

 (n×n) معیارها از یک هر وزنا شناسایی ب معیارها

 یهامقایسه سازگاری میزان محاسبهو  معیارها اساس بر هاگزینه دویدوبه مقایسه برای( m×n)ماتریس هاتحلیل یافته 4

 هاگزینه زوجی

 ها و ارائه پیشنهاداز تحلیل یافته بندیجمع گیریبحث و نتیجه 5
 

 

 معیارها. تعیین 83-9

-یک پژوهشگر می عنوانبهفرض کنید مشخص شوند.  مقایسهقابلمعیارهای ها یا همان باید سنجه مدر نخستین گا

ی برای ایابتدا باید معیارهخواهید به انتخاب یک گزینه از میان سه گزینه نامزد برای مدیریت یک سازمان کمک کنید. 

وجه معیارهای انتخاب ت عنوانبه« عالقه، تجربه، تحصیالت و سن»توان به انتخاب مدیر در نظر بگیرید. برای نمونه می

 (.1-19)شکل  دکر

  
 

 
 «الف، ب، ج»های . نامزدهای مدیریت از راست به چپ با اسامی گزینه8-83شکل 

 

 طراحی پرسشنامه خبره. 83-4

ری داده و آوبرای جمعاست.  دیگری بر یکی نسبی برترینمایش ی برای ماتریسجدول با یک رها معیا دویدوبهمقایسه 

-سشنامهتوان از پرسشنامه استفاده کرد. پرگیری چندمعیاره میهای سلسله مراتبی و تصمیممقایسه جفتی رقبا در تحلیل

ا هپرسشنامه خبره از مقایسه زوجی گزینهمعروف هستند. برای تهیه « پرسشنامه خبره»های مربوط به این حوزه به 
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نه درجه »شود. برای امتیازدهی از مقیاس یک پرسشنامه خبره تهیه می مراتبسلسلهشود. برای هر سطح از استفاده می

 شود. استفاده می« اینقطهپنج »ساده یا مقیاس   3-19جدول  صورتبه« ساعتی
 جفتی  برای مقایسه «ایدرجه نه» مقیاس. 9-83جدول 

 توضیح وضعیت مقایسه ارزش

 اهمیت برابر دارد.  jنسبت به  iگزینه  شرایط برابر  1

 کمی بهتر است.  j به نسبت iگزینه  کمی برتر 3

 بهتر است.  j به نسبت iگزینه  خیلی برتر 5

 خیلی بهتر است.  j به نسبت iگزینه  خیلی زیاد برتر 7

 نیست و از هر نظر بهتر است. مقایسهقابل  j به نسبت iگزینه  برتر کامالً 9

 است.  iبرای  9و کمتر از  7به معنای اهمیتی بیشتر از  8های بینابینی دارد برای نمونه ارزش بینابین  2-4-6-8

کنند که در آن دیگر امتیازهای بینابین استفاده می  4-19به شرح جدول « ایپنج نقطه»پژوهشگران اغلب از طیف      

 ود ندارد. وج
 برای مقایسه جفتی «اینقطهپنج ». مقیاس 4-83جدول 

 بهتر کامالً خیلی بهتر بهتر کمی بهتر ترجیح یکسان

8 9 0 3 3 

 اقعو هایخانه از یکی در باشد، چپ سمت معیار با ترجیح کهدرصورتی معیار، دو مقایسه بهنگام زوجی، هایمقایسه در

 با جدول، راست سمت هایخانه از یکی در باشد،  راست سمت معیار با جیحتر کهدرصورتی و جدول چپ سمت در

 گیرد. صورت می گذاریعالمت 5-19 جدولمانند  شدهاشاره اهمیت میزان به توجه
 .   نحوه مقایسه  معیارهای اصلی0-83 جدول

معیار    معیار 3   3   0   9   8   9   0   3   3 

 معیار سن 3   3   0   9   8   9   0   3   3 معیار تجربه

 معیار عالقه 3   3   0   9   8   9   0   3   3 معیار تجربه

 معیار تحصیالت 3   3   0   9   8   9   0   3   3 معیار تجربه

 معیار عالقه 3   3   0   9   8   9   0   3   3 معیار سن

یالتمعیار تحص 3   3   0   9   8   9   0   3   3 معیار سن  

 معیار تحصیالت 3   3   0   9   8   9   0   3   3 معیار عالقه

 

 ها . شناسایی وزن83-0

 یک انجام با کار اینها نسبت به یکدیگر مشخص شوند. آن هایاولویتو معیار  هر وزندر این مرحله باید اهمیت و 

ه وزن دهی ب .شودمی انجام« ویژه بردار» شرو از استفاده و قبلمرحله  ماتریس روی بر ستونی -سطری عملیات سری

صورت بهرا نیز  معیارهاهر یک از توان می مورداشارهدر مثال های پژوهش است. معنی تعیین اهمیت معیارها و گزینه
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نسبت معیارها هر یک از اولویت به تشخیص  6-19ایسه و نتایج آن به شکل جدول مق 5-17و بر مبنای جدول زوجی 

  دست آورد. را به« بردار ویژه»همان  یابه دیگری 
 . جدول تعیین وزن معیارها1-83جدول 

 )بردار زن نرمال شده هر معیارو میانگین هندسی تحصیالت عالقه سن تجربه معیارها

 ویژه(

 547/1 75/3 4 3 7 1 تجربه

 156/1 37/1 3/1 5/1 1 7/1 سن

 271/1 57/2 3 1 5 3/1 عالقه

 127/1 67/1 1 3/1 3 4/1 تحصیالت

  36/9 مجموع

تایج یا ن هادادهابتدا . یعنی فاده کردزوجی است هایمقایسهنتایج « میانگین»محاسبه  وشتوان از رمی کار اینبرای      

. در گام دوم برای )میانگین هندسی( ( تقسیم کردردیف 4مقایسه زوجی هر سطر را با هم جمع و بر تعداد آن )در اینجا 

 یتونس»نتایج را بر مجموع « سطر»هر  آمدهدستبهمیانگین باید « ستون ویژهبرابر شدن با یک »ا یها وزنشدن نرمال 

ستون جدید که حاوی وزن نرمال شده هر  تقسیم کرد.سطر را ردیف  را بر تعداد آن« آمده از سطرهادستهای بهمیانگین

از بیشترین اولویت « تجربه»بر اساس جدول باال معیار گویند. هر ماتریس « وزن نهایی»یا  1«بردار ویژه»معیار است را 

 بااهمیتسومین معیار « تحصیالت»و معیار  (271/1)در اولویت دوم قرار دارد« عالقه»و معیار  (547/1) استبرخوردار 

« قیمت»یا  «سن». توجه کنید که برخی معیارها مانند (156/1)از کمترین اولویت برخوردار است« سن»و ( 127/1)است 

  ملموسی هستند که برای این منظور به دیدگاه کارشناسی برای مقایسه زوجی نیاز ندارند.  کامالًعدد ثابت و 

تواند شامل می« تجربه»باشد. برای نمونه معیار  شدهتشکیلهر معیار ممکن است خود از یک مجموعه زیرمعیارها      

 اینهای دیگر، تجربه مدیریتی و زیرمعیارهای دیگر باشد. در سازمان سابقه کاری در سازمان حاضر، تجربه کار در

 شود. اضافه می AHPیک سطح دیگر به مدل  صورت

روش مجموع سطری، مجموع  به توانمیآن  ازجملهدهی به معیارها وجود دارد که مختلفی برای وزن هایروش     

 سی، روش بردار ویژه و روش مجموع مربعات اشاره کرد. ستونی، میانگین معنایی، میانگین حسابی، میانگین هند

 

 هاگزینه دویدوبهمقایسه . 83-1

بر اساس هر معیار مقایسه شوند. در   دودوبهصورت ها بهپس از تعیین وزن هر یک از معیارها در گام بعد باید گزینه

در مقایسه « ب»گیرد و گزینه می 4امتیاز «  ج»نه در مقایسه با گزی« الف»، گزینه «تجربه»بر اساس معیار  مورداشارهمثال 

کند. بعد از انجام کسب می 4امتیاز « الف»در مقایسه با گزینه « ب»گیرد. همچنین گزینه می 9امتیاز « ب»با گزینه 

 شوند. ساماندهی می« ماتریس مقایسه زوجی»یا همان  7-19ها در جدولی به شکل جدول ها، دادهمقایسه

                                                           
1. Egienvalue  
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 مورداشاره. نمونه ماتریس مقایسه زوجی برای نمونه 3-83جدول 

 گزینه ج گزینه ب گزینه الف تجربه

 4 4/1 1 گزینه الف

 9 1 4 گزینه ب

 1 9/1 1 گزینه ج

مال شود. پس از نراستفاده می مورداشارهسازی گام بعدی تعیین اولویت است. برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال     

 طوربهمیانگین هر سطر محاسبه و  دیگرعبارتبهدست خواهد آمد. به موردنظرنه بر اساس معیار کردن وزن هر گزی

د اولویت گزینه مشخص شو کنندهتعیینشود تا مقدار وزن های سطرها تقسیم میمیانگین ستونیر مجموعه ب جداگانه

 (.8-19)جدول 
 ها بر اساس هر معیار. نمونه ماتریس وزن دهی و تعیین اولویت گزینه1-83جدول 

 اولویت  گزینه ج گزینه ب گزینه الف تجربه

 217/1 4 4/1 1 گزینه الف

 717/1 9 1 4 گزینه ب

 166/1 1 9/1 1 گزینه ج

استفاده کرد. در ادامه به  1«چویسو اکسپرت ژندسیاکسل، سوپر »افزارهای توان از نرمبرای انجام محاسبات می     

-همین مقایسهشود. گفته می 2«بردار ویژه»دهند، حاصل از محاسبات که ستون اولویت را تشکیل می آمدهدستبهمقادیر 

   اولویت هر فرد را بر اساس هر معیار مانند جدول ترتیباینبههای زوجی را باید برای سایر معیارها نیز انجام داد. 

ها به شکل ماتریس معیار در مقابل گزینه نهایتدرها است. کنیم و بخش مهم همان ستون اولویتمحاسبه می 19-7

 شود. ایجاد می 9-19جدول 
 ها . نمونه ماتریس معیارها و گزینه3-83جدول   

 تحصیالت  عالقه  سن تجربه 

 188/1 743/1 265/1 217/1 گزینه الف

 181/1 194/1 672/1 717/1 گزینه ب

 731/1 163/1 163/1 166/1 گزینه ج

ن ها اولویت باالتر را مشخص کرد. در ایبتوان بین گزینه راحتیبهتوان امتیاز هر گزینه را مشخص کرد تا می در ادامه     

آید. برای به دست می« ضرب اولویت آن گزینه در اولویت آن معیار مشخصحاصل»گام امتیاز هر گزینه از مجموع 

 شود. اسبه میبه این شکل مح« الف»محاسبه امتیاز گزینه  منظوربهنمونه 

 (= امتیاز گزینه الف217/1×  547/1( + )188/1×  127/1( + )713/1×  271/1( + )265/1×156/1=)358/1

                                                           
1. Excel, Super Decision and Expert Choice  

2. Eigenvector  
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با « ب»گزینه  درنتیجهامتیاز شدند. « 149/1«دارای « ج»امتیاز و گزینه « 492/1»دارای « ب»به همین ترتیب گزینه   

 تا(. عنوان مدیر باشد )حبیبی، بیاب بهتواند گزینه اول برای انتخبیشترین امتیاز می

 

 های زوجی مقایسه ازگاریمحاسبه س. 83-3 

-ریس مقایسهمات»گیرنده و در قالب نمایش اساس محاسبات فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم

از  آمدهدستبهنتیجه نهایی خطا و ناسازگاری در مقایسه عناصر،  هرگونهپذیرد. بنابراین صورت می« های زوجی

 دهد. محاسبات را تحت تأثیر قرار می

 قالب در  دهگیرنتصمیم اولیه قضاوت اساس بر مراتبی سلسله تحلیل فرایند به مربوط محاسبات تمامی قریباًت     

 و هاینهگز بین اهمیت تعیین و مقایسه در ناسازگاری و خطا هرگونه. پذیردمی صورت «زوجی مقایسات ماتریس»

د کنمی مشخص را سازگاریمیزان  ناسازگاری نرخ. کندمی مخدوش را محاسبات از آمدهدستبه نهایی نتیجه هاشاخص

 B به نسبت A گزینه اگر مثال برای. کرد اعتماد مقایسات از حاصل هایاولویت به توانمی حد چه تا که دهدمی نشان و

 خیلی C به نسبت A داشت انتظار باید آنگاه باشد،( 3 ترجیحی ارزش) ترهمم نسبتاً B و( 5 ترجیحی ارزش) ترمهم

 آنگاه باشد C، 3به نسبت B و B، 2به نسبت A ترجیحی ارزش اگر یاشود.  ارزیابی( بیشتر یا 7 ترجیحی ارزش) ترمهم

 تعداد کهوقتی اما شد،با ساده امری گزینه دو مقایسه شاید. کند ارائه را 4 ترجیحی ارزش باید C به نسبت A ارزش

 این به اریسازگ نرخ کارگیریبه با باید ویست ن میسر راحتیبه مقایسات سازگاری از اطمینان یابد افزایش مقایسات

 بوده قبولقابل مقایسات سازگاری باشد 11/1 از کمتر ناسازگاری نرخ اگر که است داده نشان تجربه. یافتدست اعتماد

 خواهد بود.  11-19به شرح جدول  ناسازگاری نرخ محاسبهمراحل . شود تجدیدنظر باید هایسهمقا صورت این غیر در و
 . مراحل اجرای نرخ ناسازگاری81-83جدول 

 توضیح مراحل ردیف

  «نسبی وزن» ستونی بردار در زوجی مقایسات ماتریسبردار مجموع وزنی حاصل از ضرب  وزنی مجموع بردار محاسبه 1

  نسبی اولویت بردار بر وزنی مجموع بردار عناصرتقسیم  سازگاری بردار محاسبه 2

 Lmax سازگاری برداری عناصر میانگین Lmax محاسبه 3

 CI(= n( /)n- Lmax-1بر اساس فرمول ) سازگاری شاخص محاسبه 4

 مسئله در موجود معیارهای تعداد از است عبارت nدر این فرمول 

 (CR=CI/RI) تصادفی شاخص بر سازگاری شاخص تقسیمبا  سازگاری نسبت محاسبه 5

 .دهدمی نشان مقایسات در را سازگاری کمتر مقدار یا 1/1 مقدار سازگاری نسبت

 .شودمی استخراج 11-19مشخصی به شرح جدول  جدول از تصادفی شاخص     
 (RI). جدول شاخص سازگاری تصادفی 88-83جدول 

15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 n 

59/1 57/1 56/1 48/1 51/1 49/1 45/1 41/1 32/1 24/1 12/1 9/1 58/1 1 RI 
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  (ANP)فرایند تحلیل شبکهمفهوم  . 83-1

یکی  ANPبا  شبکهبه معنی تحلیل شبکه است. فرایند تحلیل  Analytical Network Processمخفف عبارت  ANPواژه 

ها بر اساس یک مجموعه از است. هر یک از روش AHP گیری با شباهت زیاد به روشهای تصمیمدیگر از روش

ا مدل ، اولویت بپذیر باشداست. برای نمونه اگر معیارها مستقل از هم باشند و مقایسات زوجی امکان بناشدهفرضیات 

AHP  است اما اگر معیارها مستقل نباشند، روشANP  .بهتر است 

ها معیارها، زیرمعیار»های متقابل بین عناصر تصمیم یعنی ستگیاین است که واب AHPهای جدی یکی از محدودیت     

ایند کند. روش فرطرفه فرض میمراتبی و یکگیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسلهرا در نظر نمی« هاو گزینه

ی با مراتبارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم را از طریق جایگزینی ساختار سلسله ANPای یا تحلیل شبکه

من ضای است. فرایند شبکه یافتهافزایش AHPنسبت به  ANPهمین دلیل استفاده از گیرد. بهای در نظر میساختار شبکه

 قابلیت زمانهمطور کارگیری معیارهای کمی و کیفی، بهپذیری، بهسادگی، انعطاف ازجمله AHPهای حفظ کلیه قابلیت

در نظر  ازجملههای جدی آن، تواند بر محدودیتها، میبندی نهایی گزینهن رتبهها و امکابررسی سازگاری در قضاوت

طرفه اتبی و یکمرکه ارتباط بین عناصر تصمیم، سلسلههای متقابل بین عناصر تصمیم و فرض ایننگرفتن وابستگی

  گیری فراهم کندمرتبط با تصمیم مسائلاست، فائق آمده و چارچوب مناسبی را برای تحلیل 

است. در  AHPتعمیم روش  ANPارائه شد. روش  1986زاوا در سال ای توسط ساعتی و تاکیروش تحلیل شبکه      

مواردی که سطوح پایینی روی سطوح باالیی اثرگذار هستند و با عناصری که در یک سطح قرار دارند، مستقل از هم 

سلسله است اما به ساختار  AHPتری از شکل کلی ANPاستفاده کرد. روش  AHPتوان از روش نیستند، دیگر نمی

هد و تعامالت و دای نشان میصورت شبکهتر بین سطوح مختلف تصمیم را بهروابط پیچیده درنتیجهمراتبی نیاز ندارد و 

 . (2-19گیرد )شکل را در نظر میها گزینهبازخوردهای میان معیارها و 

 
 ای بکه. نمونه الگوی فرایند تحلیل ش1-83شکل 

روابط درونی  AHPگیری هستند. در روش معیارهای اصلی تصمیم C4تا  C1چهار معیار  2-19بر اساس شکل      

قرار دارد. برای تعیین روابط بین معیارها دو راه به شرح  موردتوجهشد اما در اینجا این روابط معیارها در نظر گرفته نمی

 وجود دارد.  12-19جدول 
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 های تعیین روابط بین معیارها انواع راه. 81-83جدول 

 توضیح انواع ردیف

ط بین توان با ادبیات پژوهش روابمی روشنیبهباشد  بازاریابیاگر معیارهای اصلی عناصر آمیخته  مثالً ادبیات پژوهش 1

 این عناصر را بیان کرد.  

 امتیازدهی  صورتبهشدت ارتباطات  کنندهبیان  1روش دماتل 2

 

 ANPیا   . مراحل اجرای فرایند تحلیل شبکه83-3

دهد. این امر امکان بررسی را می مراتبسلسله جایبهگیرنده اجازه ساخت یک شبکه لیل شبکه به تصمیمتحروش 

-ها هستند و شاخههای موجود در این شبکه، معادل با معیارها یا گزینهسازد. گرهارتباط داخلی بین عناصر را ممکن می

ها به همدیگر خواهند بود. تعیین روابط موجود کنند نیز معادل با درجه رابطه آنمتصل می هم بهها را ه این گرههایی ک

حلیل ترین کارها در تها از مهمهای متقابل بین معیارها با خود و با گزینهای با تعیین درجه وابستگیدر ساختار شبکه

سبی هر اهمیت نصورت خارجی یا داخلی باشد. سطوح مختلف شبکه بهتواند به شکل ارتباط می ارتباطشبکه است. 

 های زوجیای از مقایسهعضو از مجموعه در سطح مربوط به خود، مشابه روش تحلیل سلسله مراتبی به کمک مجموعه

 مرور کرد.  13-19توان در جدول را می ANPشود. مراحل اجرای فرایند تحلیل شبکه یا انجام می
  ANP. مراحل اجرای فرایند تحلیل شبکه یا 89-83جدول  

 توضیح انواع ردیف

 در گام نخست ساختار شبکه تعریف شود.  تعریف ساختار شبکه 1

 ماتریس رابطه بین معیارها با هم  تبیین ساختار سوپر ماتریس اولیه 2

 معیارها  دویدوبهمقایسه  انجام مقایسه زوجی الزم 3

 ها با هم ماتریس رابطه معیارها با گزینه ویهتشکیل سوپر ماتریس ثان 4

 موارد دویدوبهنرمال کردن یا موزون کردن حاصل  از مقایسه  موزون ماتریس سوپرتشکیل  5

 به توان رساندن نتایج سوپر ماتریس موزون برای باال بردن دقت حد ماتریس سوپرمحاسبه  6

 ها زمیم بر اساس امتیاانتخاب بهترین گزینه یا تص انتخاب گزینه برتر 7

ها  را مدل فرضی را در نظر گرفت و معیارها با گزینه یکآنشود و باید در آغاز می AHPنیز مانند  ANPروش      

 شدهتشکیلچهار معیار وجود دارد و هر معیار از سه زیرمعیار  2-16در شکل  شدهارائهمشخص کرد. در الگوی نمونه 

یرمعیارها از بین سه گزینه، بهترین گزینه انتخاب شود. این فرایند مستلزم محاسباتی به شرح است و باید بر اساس این ز

 است.  14-19جدول 
 

 

 

                                                           
1. DEMATEL (Decision Making Trail And Evaluation) 
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 انواع محاسبات در روش تحلیل شبکه. 84-83جدول 

 محاسبات ردیف

 شوند.زوجی مقایسه می صورتبهابتدا معیارهای اصلی بر اساس هدف  1

 شوند. زوجی مقایسه می صورتبهعیار معیارهای اصلی بر اساس هر م 2

 شوند. صورت زوجی مقایسه میزیرمعیارهای هر معیار بر اساس آن معیار به 3

 شوند.زوجی مقایسه می صورتبهمجموعه زیرمعیارهای موجود  4

 شوند. زوجی بر اساس زیرمعیارها مقایسه می صورتبهها گزینه 5

دهند. با استفاده از مفهوم نرمال کردن، سوپر سوپرماتریس نامتقارن را تشکیل میاین مجموعه محاسبات ساختار      

ا هشود. در سوپر ماتریس موزون جمع عناصر تمامی ستونماتریس ناموزون به سوپر ماتریس موزون )نرمال( تبدیل می

حد  سوپر ماتریس درنهایتکرد.  توان استخراجژن میافزار سوپر دسیشود. سوپر ماتریس موزون را از نرمبرابر یک می

-مل آن. این عآیدمیدست شود. سوپر ماتریس حد با به توان رساندن تمامی عناصر سوپر ماتریس موزون بهمحاسبه می

برابر  1«های سوپرماتریسدرایه»شود تا تمامی عناصر سوپر ماتریس شبیه هم شود. در این حالت تمامی قدر تکرار می

-شود که در تمامی سطر مربوط به آن درایه تکرار میزیرمعیارها عددی می بههای مربوط ها درایهبود و تن خواهدصفر 

ست دها را بهها و گزینهتواند اولویت نهایی شاخصژن میافزار سوپر دسیبا نرم شدهمحاسبهشود. سوپر ماتریس حد 

 . تا()حبیبی، بی دهد

 

 (FAHP) 1. فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی83-18

ا استفاده ههای ذهنی خود برای انجام مقایسهها و تواناییدر فرایند تحلیل سلسله مراتبی اگرچه افراد خبره از شایستگی

-کنند اما باید به این نکته توجه داشت که فرایند تحلیل سلسله مراتبی سنتی، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بهمی

عداد فازی، سازگاری بیشتری با عبارات کالمی و گاه مبهم انسانی دارد. بنابراین بهتر است طور کامل ندارد. استفاده از ا

برای  1983گیری در دنیای واقعی پرداخت. فان الرهون و پدریک هلندی در سال کارگیری اعداد فازی به تصمیمکه با به

ماتریس  ردجایگزینی اعداد فازی مثلثی با  نخستین بار فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی را ارائه کردند. این روش

شده است. پیچیدگی مراحل این روش باعث شده  بنانهادههای زوجی و بر مبنای حداقل مجذورات لگاریتمی مقایسه

له های متعددی برای اجرای فرایند تحلیل سلسروش ازآنپسهای قبلی کمتر باشد. است تا استفاده از آن نسبت به گزینه

 است.  قرارگرفته مورداستفادهبیشتر « چانگ»و « بوکلی»مراتبی فازی پیشنهاد شد که دو روش 

 

                                                           
 رفح نویسپایین صورتهب را آن ستون و ردیف عدد باید «درایه» هر کردن مشخص برای. گویندمی «دَرایه یا دَرآیه» ماتریس درون عناصر از یک هر به. 1

 شودمی خوانده و 12a شودمی نوشته دارد قرار دوم ستون و نخست ردیف در که ایدرایه باشد، A ماتریسی نام اگر نمونه برای .نوشت ماتریس نام کوچک

 .باشند مختلط یا حقیقی توانندمی کلی حالت در ماتریس یک هایدرایه. «دو یک درایه»
2.  Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
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 . روش میانگین هندسی بوکلی83-81-8

 ارائه داد. بوکلی به AHPسازی فازی، بوکلی روش جدیدی را برای فازی AHPهای نخستین روش نظر به نارسایی

ها از معادالت خطی استفاده کرده بودند و این روش ممکن است نخست اینکه آنکند. رویکرد قبل دو ایراد وارد می

مثلثی  تر از اعدادسازی دیدگاه خبرگان، مناسبای برای فازیهمیشه پاسخ یکسانی نداشته باشد. دوم اینکه اعداد ذوزنقه

او با روش بردار  نتیجه حاصل از روش صورت اینوجی کامل باشد، در های زاست. به عقیده او اگر سازگاری مقایسه

ویژه ساعتی یکسان خواهد بود. در غیر این صورت نتایج روش وی بیشتر با واقعیت سازگار خواهد بود. در الگوریتم 

خذ دیدگاه ا روش میانگین هندسی پس از ترسیم نمودار فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و

شود. سپس میانگین هندسی سطرها ای پرداخته میخبرگان، به فازی سازی دیدگاه خبرگان با مقیاس فازی ذوزنقه

 است.  شدهدادهمعیار نشان  4الگوی ارزیابی سه گزینه بر اساس  3-17شود. شکل حساب می

 
 بوکلی برای ارزیابی سه گزینه با چهار معیار . الگوی 9-83شکل 

 چانگ  یافتهتوسعه. روش 83-81-1

در آن مثلثی فازی هستند. چانگ جهت  مورداستفادههای پرکاربرد در تحلیل سلسله مراتبی فازی که اعداد از روش

پذیری آن است که کند. منظور از درجه امکانپذیری استفاده میبه فضای فازی از مفهوم درجه امکان AHPتعمیم روش 

از عدد فازی دیگر باشد. طیف فازی معادل مقیاس نه درجه  تربزرگارد یک عدد فازی مشخص شود چقدر احتمال د

های همراه با محدوده 1«بهتر کامالً واهمیت برابر، کمی بهتر، خیلی بهتر، به مقدار خیلی زیاد بهتر »با عبارات ساعتی 

 است.  15-19به شرح جدول بینابینی 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Preferred Equally, Preferred Moderately, Preferrd Strongly, Very Strongly Preferrd and Extremely Preferred  
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 AHPاس نه درجه ساعتی در روش . طیف فازی معادل مقی80-83جدول 

 معکوسمعادل فازی  معادل فازی jنسبت به  iعبارت کالمی مقایسه  ردیف

 (1,1,1) (1,1,1) اهمیت برابر 1

 (1 ,0/5 ,0/333) (1,2,3) بینابین 2

 (0/5 ,0/333 ,0/25) (2,3,4) کمی بهتر 3

 (0/333 ,0/25 ,0/2) (3,4,5) بینابین 4

 (0/25 ,0/2 ,0/166) (4,5,6) خیلی بهتر 5

 (0/2 ,0/16 ,0/142) (5,6,7) بینابین 6

 (0/166 ,0/142 ,0/125) (6,7,8) به مقدار خیلی زیاد بهتر  7

 (0/142 ,0/125 ,0/111) (7,8,9) بینابین 8

 (0/111 ,0/111 ,0/111) (9,9,9) بهتر  کامالً 9

 
 AHP طیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در روش. 4-83شکل 

است )سرافرازی، ایزدیار و  شدهبینیپیش 16-17فازی مراحلی به شرح جدول  AHPروش  بهبودیافتهالگوریتم در 

 . (1393، حبیبی
  فازی AHP روش بهبودیافته الگوریتم. 81-83جدول 

 مراحل ردیف

 در ماتریس زوجی  شدهگردآوریهای و ورود داده موردنظرانتخاب طیف فازی  1

 شود. ش از یک کارشناس وجود دارد از میانگین هندسی برای تجمیع دیدگاه خبرگان استفاده میاگر بی 2

 شود. محاسبه می ردر ماتریس مقایسه زوجی حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان، میانگین هندسی عناصر هر سط 3

 شود. جمع فازی مجموع ترجیحات عناصر محاسبه می 4

موع ترجیحات هر عنصر بر مجموع تمامی ترجیحات تقسیم شود. چون مقادیر فازی هستند از فرمول باید مج سازینرمالبرای  5

 شود. اختصاصی برای محاسبه وزن هر عنصر استفاده می

است. این اوزان فازی است و برای محاسبه وزن قطعی از روش فازی زدایی  موردبررسیوزن نهایی عنصر  شدهمحاسبهوزن  6

 . شوداستفاده می

 شوند. خطی، نرمال می سازینرمالبه روش  آمدهدستبهاوزان قطعی  7
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  بیستمفصل 

 ها روش تحلیل پوششی داده

 ها   تحلیل پوششی داده هدف کلی: آشنایی با روش

 اهداف یادگیری

 ها آشنایی با مفهوم تحلیل پوششی داده 

 ها آشنایی با روش اجرای تحلیل پوششی داده 
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 مقدمه

ها است. در این های آتی روش تحلیل پوششی دادهگیریها و برای تصمیمها در راستای عملکرد سازمانیکی از روش

 ها پرداخته خواهد شد. فصل به معرفی روش تحلیل پوششی داده

 

 ها . مفهوم تحلیل پوششی داده11-8

ریاضی  ریزیبرنامهها است. این مدل لیل پوششی دادهبه معنی تح  Data Envelopment Analysisمخفف  DEAواژه 

گیری کارایی در است که چندین ورودی و خروجی دارند. اندازه ایگیرندهتصمیمبرای ارزیابی کارایی واحدهای 

 ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان، اهمیت دارد. 

-به تولیدی واحدهای و هاسازمان اطالعرات از ادهاسرتف برا اسرت خطری ریرزیبرنامرهصورت که به وشدر این ر     

 قالب در اطالعات براساس مرزشود. این ساخته می« کارایی مررز» بناممفهومی  گیرنرده،تصرمیم واحردهرای عنوان

 واحرد هرر کرارایی عردم درجه. شودمی ساخته متوالی خطی ریزیبرنامه نترایج برراسراس و «هراسرتاده و هانهاده»

 بستگی دارد.  کارایی مرز تا مزبور واحد فاصله میزان به گیرندهتصمیم

 توانمی را هامدل این از هرکدامم . شوندمی تقسیم BCC و CCR دسته دو به هاداده پوششی تحلیل اصلی هایمدل     

 مربروط فرض در BCC و CCR مدل دو تفاوت. داد قررار موردبررسی «محور خروجی» و «محور ورودی» رویه دو اب

 در و مقیاس، به نسبت ثابت بازدهی بر فرض CCR مدل در. است مقیاس بره نسربت متغیرر یرا ثابرت برازدهی بره

 . است 1-21به شرح جدول  مقیاس به نسبت متغیر بازدهی بر فرض  BCC مدل
 BCCو  CCR. رویکردهای دو الگوی اصلی 8-11جدول 

 توضیح انواع ردیف

 ا هها با دو برابر شدن نهادهشدن ستاده برابر دو مثالً هانهاده تغییر نسبت به هاستادهتغییر  یاسمق به نسبت تثاب بازدهی 1

  هانهادهتغییر  با متناسب هراستادهتغییر نکردن  یاسمق به نسبت متغیر بازدهی 2

 مسائل .کننرد عمل بهینه مقیاس در هابنگاه که است اعمالقابل صورتی در، مقیاس به نسبت ثابت بازدهی فرض     

 از فادهاسرت. نکنند عمل بهینه مقیاس در هابنگاه شوندمی موجب غیره و هامحدودیت رقرابتی، آثرار قبیرل از متفراوتی

 شدهحاسبهم مقادیر رد،کنننمری فعالیرت بهینره مقیراس در هرابنگراه تمام که زمانی مقیاس، به نسبت ثابت بازده فررض

 . کرد خواهد اختالل دچار را فنی کارایی برای

 ایسرهمقبرای  هرانسربت ،مالی هایصورت سنتی تحلیلهای روشبا  مالی هایصورت وتحلیلتجزیهبرای نمونه در      

 نایمب برگیرد. قرار می مورداستفاده شرکت همان گذشته هایسال عملکرد با و مشابه هایشرکت با هاشرکت عملکرد

-شرکت هب نسبت آن عملکرد یا دارد مطلوبی عملکررد شرکت یک آیا کند، گیرینتیجه تواندیپژوهشگر م مقایسه نای

 قدمتی هاشرکت مالی ارزیابی برای مالی هاینسبت تحلیل هرچند. اسرت کرده تنزل گذشته هایسال و مشابه های

 گررذاران،سرررمایه برررای مناسرربی راهنمررای توانرردنمرری هررامحرردودیت دلیررل بره اما دارد، دیرینه

  .کند برطرف را مشکل این توانردمری هراداده پوششری حلیلروش ت. باشد تجاری واحدهای مدیران و عتباردهندگانا
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 کی به را هانسبت همه خروجی، عنوانبه تعدادی و ورودی عنوانبره هرانسربت از تعردادی گررفتن نظر در باروش  این

 بهتر را تجاری واحدهای عملکرد ارزیابی و مقایسه توانمی آن درنتیجه که کندمی ترجمه« کرارایی» نرام بره معیار

 را هاآن نسبی کرارایی ،«ناکرارا و کارا» هایشرکت معیارهای با هاشرکت مقایسه از استفاده با DEA روش. داد انجام

 «برتر هایشرکت» عنوانبا  کارا هایشرکت از گرروه یرک برا را وردنظرم شرکت DEA که صورت این به. کندمی تعیین

 شرکت گیررد، قررار برترر هرایشررکت گرروه قالرب در موردمطالعه شرکت مالی ویژگی چنانچه. کنردمری مقایسره

 بتنس جاری، نسبت» چه هر مثالعنوانبه. شودمی بندیطبقه «ناکارا» عنوانبه صورت این غیر در و «کارا» عنوان تحت

 عنوانبه ندیبطبقه برای بیشتری شانس شرکت باشد بیشتر« هرادارایری گرردش یرا کراال موجرودی گردش نسبت آنی،

ن قرار گرفت احتمرال باشرد، توجهقابل «سررمایه به بدهی نسبت» و  باالتر «مالی اهررم نسبت» هرچه و دارد را «کارا»

 (. 1389، غفاریو  مقدم غیوری ،خواجوی) دش خواهد بیشتر «ناکارا» هایشرکت قالب در شرکت

 ماهیت» ،«عملیاتی فرآیندهای سازیمدلظرفیت »پژوهشی و پژوهشگران به دلیل  مراکز از بسیاری در DEA روش   

ترین یجار حالدرعینترین و یکی از ابتداییاست.  قرارگرفته موردتوجه «پاگیر و دست مفروضات نداشتن» و «تجربی

 «مالی، اقتصادی و صنعتی»های مختلف ها در زمینهاست. این نسبت« هانسبت»گیری کارایی، استفاده از های اندازهروش

ها تعریف شود، محاسبه و تحلیل آن ها به ورودیعنوان نسبتی از خروجیکارایی به کهدرصورتیشود. کار گرفته میبه

در اکثر مسائل دنیای واقعی با واحدهایی با چندین  آسان خواهد بود. اما  تک خروجی –برای واحدهای تک ورودی 

صورت یک ها بهها و خروجیهایی هستیم که با ترکیب ورودینیازمند روش درنتیجهو است  روروبهورودی و خروجی 

 . یابیمدستشاخص واحد، به معیار مناسبی جهت سنجش کارایی 

 

 هاداده پوششی تحلیل ضرورت. 11-1

 با توانندیم مدیرانی تنها شرایطی، چنین در. ساختارهاست پیچیدگی و مدام تغییر ویژگی دارای مدرن فرایا  کنونی عصر

 تصمیمات و دنباش داشته خود سازمان عملکرد نحوه از را جامعی و روزبه و مناسب اطالعات که نمایند عمل موفقیت

 و هاسازمان شدن گسترده با. نمایند اتخاذ موجود تغییرات با تناسبم آن، مداوم بهبود برای را موقعی به و درست

 امر، مینه که شودمی تبدیل مدیران برای ضرورتی به  سازمانی واحدهای کنترل و ارزیابی مدیران، نظارتی دامنه افزایش

 از دتولی امکانات و عمناب محدودیت این، بر عالوه. نیست پذیرامکان نظارتشان تحت واحدهای راییاک ارزیابی بدون

 با را خود تریفزون شدت با نیز آینده در واست  مطرح موارهه اطالعات عصریا  کنونی عصر تا گذشته هایزمان

 برای کارایی، ارتقاء و دسترس در منابع و امکانات از بهینه استفاده روازاین. نمود خواهد تحمیل اقتصادی شرایط

 و مهم بسیار هلئمس یک به گذشته از متفاوت هایانسان رشد به رو نیازهای و انتظارات به پاسخگویی و رفاه به دستیابی

 . است گشته مبدل حیاتی

 کشورهای مهم مشکالت از یکی خدماتی و تولیدی هایسازمان از بسیاری در کارایی سطح بودن پایین     

 ضعف همانا امر این علت که شدهافزوده فوق مشکل بر نیز کافی سرمایه تشکیل عدم مسئله و هست توسعهدرحال
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 و ودخ منابع تجهیز با توانندمی که هستند اعتباری و مالی نهادهای چراکه. است کشورها گونهاین مالی بازارهای و نهادها

 لیهک ازآنجاکه. دهند افزایش را سرمایه تشکیل نرخ و داده کاهش را مالی تأمین هایهزینه کارا صورتبه هاآن تخصیص

م این مفاهی گیریاندازهباشد. « وریبهره»ادامه  درو  «اثربخشی و کارایی» افزایش به معطوف باید مدیران هایفعالیت

-صاین شاخ ارزیابی برای مناسب ابزاریرا « هاداده پوششی تحلیل»روش  مختلف علوم اندیشمندانبسیار مهم است و 

 کنند. معرفی می سازمان عملکردها و 

 

 هااحل اجرای روش تحلیل پوششی دادهمر. 11-9

 در نظر گرفت.  2-21توان در قالب مراحل جدول ها را نیز میاجرای روش تحلیل پوششی داده
 ها. مراحل اجرای روش پژوهش تحلیل پوششی داده1-11جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش و تعیین متغیرهالهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

  موردبررسیمشخص کردن و انتخاب جامعه و نمونه  گیریونهنم 2

 هادادهدرباره  تصمیم واحدهای، هاخروجی، هاورودیبر اساس تعیین  هاآوری دادهجمع 3

 «الگو مقیاس به بازده و الگو ماهیت» شامل واحدها نسبی ارزیابی هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادهبندی از تحلیل یافتجمع گیریبحث و نتیجه 5
 

 

 هاالزامات روش تحلیل پوششی داده. 11-4

 خواهد بود.  3-21به شرح جدول  DEAها یا الزامات اساسی روش تحلیل پوششی داده
 (DEA)ها . الزامات اساسی روش تحلیل پوششی داده9-11جدول 

 توضیح الزامات ردیف

 شود. مورد ورودی انتخاب می 3اقع و بیشتر مو 5تا  2تعداد ورودی بین  هاورودی 1

 شود.مورد بوده و بیشتر مواقع یک مورد خروجی انتخاب می 3 تا 1ها بین تعداد خروجی هاخروجی 2

 برابر مجموع ورودی و خروجی باشد.  5ها باید که تعداد آن DMUیا واحد  واحدهای تصمیم 3

 های واقعی نیاز است. شود و به دادهمیطیف لیکرت انجام ن با DEA1دقت کنید که  هاداده 4

 به« ماهیت الگو و بازده به مقیاس الگو»برای ارزیابی نسبی واحدها شامل  DEAهمچنین دو مشخصه اصلی الگوی       

 است. 4-21شرح جدول 
 

 

 

                                                           
1. Decision Making Unit  
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 (DEA)ها . دو مشخصه اصلی در روش تحلیل پوششی داده4-11جدول 

 توضیح مشخصه ردیف

شیم، ها داشته باورودی حداقلها، سعی در سطح خروجی داشتننگهدر فرایند ارزیابی با ثابت  کهدرصورتی ماهیت ورودی 1

 ورودی است.  مورداستفادهماهیت الگوی 

 اشتهدسطح خروجی افزایش  در سعی ها،ورودی سطح داشتننگه ثابت با ارزیابی فرایند در کهدرصورتی ماهیت خروجی 2

 .است یخروج مورداستفاده یالگو ماهیت باشیم،

ا کاهش هعنوان نسبتی هستیم که باید در ورودیودی به دنبال شناسایی ناکارایی فنی بهربا دیدگاه و DEAدر الگوی      

خروجی به دنبال نسبتی هستیم که  دیدگاهداده شود تا خروجی بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد. در 

به مرز کارایی برسد. علت  موردنظرآید تا واحد  وجود بهها افزایش یابند، بدون آنکه تغییر در ورودی هاباید خروجی

انتخاب یکی از دو دیدگاه در این است که در مواردی مدیریت واحد هیچ کنترلی بر میزان خروجی ندارد و مقدار آن از 

نحوی است که در بعضی   بت و عملکرد واحدها بهدر برخی موارد میزان ورودی ثا برعکسقبل مشخص و ثابت است. 

موارد مدیریت واحد هیچ کنترلی بر میزان خروجی ندارد و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت است. برعکس در برخی 

میزان ورودی ثابت و مشخص است و میزان تولید )خروجی( متغیر تصمیم است و در چنین شرایطی، دیدگاه موارد 

ها انتخاب ماهیت ورودی و خروجی بر اساس میزان کنترل مدیر، بر هر یک از ورودی درنهایتخروجی مناسب است. 

 شود. ها تعیین میو خروجی
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  ویکمبیستفصل 

یا  نگاریمردمآشنایی با روش پژوهش 

  نگاری   قوم
 

 نگاری  یا قوم نگاریمردمهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش 

 اهداف یادگیری

  نگاریقومروش پژوهش و انواع با مفهوم آشنایی  

  نگاری گیری در قوممالحظات نمونه باآشنایی  

  نگاریقوم در داده آوریجمع مالحظاتآشنایی با 

  نگاریها در قوممالحظات تحلیل یافتهآشنایی با 
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 مقدمه

 و فرهنگی تموقعی از تحلیلی و عمیق توصیفیاین روش . است همبسته شناسیانسان بانگاری اغلب قوم یا نگاریردمم

ویژه فرایندهای های مختلف و بهفرهنگدر این روش، پژوهشگر به توصیف علمی  .است فرهنگ از وسیع، معنای در

  نگاری پرداخته خواهد شد.در این فصل به معرفی روش پژوهش قومپردازد. در شرایط طبیعی می ایجادشده

 

 نگاری . مفهوم پژوهش قوم18-8

گروه است. آن اعضای مطالعه رفتار از طریق  «موردمطالعهدرک رفتار یا فرهنگ گروه »نگاری، اصلی مطالعات قومهدف 

، «مشاهده رویدادها»، «آشکار یا پنهان طوردر زندگی روزمره گروه یا قوم بهمشارکت »هایی چون پژوهشگر با روش

-و با رویکردی انعطافنگاری اغلب از چندین روش پردازد. در قوممی دادهآوری جمعبه « مصاحبه» و« شنیدن مطالب»

مشاهده مورد در این پژوهش  (.1391)گراتون و جونز، شود ها استفاده میآوری دادهبرای جمعپذیر و مبتنی بر شرایط 

زیرا اساس  ؛شودمیعتبری و مباعث دید جامع ، موردبررسیها در زمینه مطالعه در شرایط طبیعی و تحلیل و ارزیابی یافته

ی کسببا این روش در . استبر اساس بنیان نظری های فرهنگی آن مطالعه عمیق و توصیف دقیق فرهنگ و موقعیت

به ها آنتحلیلی  ربطو  «هاارزشو فرهنگ، احساسات،»گروه مورد مطالعه در محورهای  حالشرحنگارش  خاص به

ا هها و فرهنگروابط اجتماعی، مکان« مشاهده، ثبت و ضبط»در این روش  .دشوپرداخته می «تربزرگمسائل اجتماعی »

با مشاهده در محل اغلب . این امر دشوارائه میکامل و همه جانبه از مظاهر مادی و غیرمادی یا معنوی  یتوصیف و انجام

ل، نی)مک گیردمیمبتنی بر توان پژوهشگر صورت های انسانی محدود در زمانی مشخص و توصیف و تحلیل گروه

های گوناگون، معانی متفاوت و از دالیل رونق این روش آن است که یک مقوله رفتاری ممکن است در بافت(. 1376

آن از  املک اندازیچشمرسیدن به دنبال بهی خاص، ر موضوعا تمرکز بب نگارهاقومبیشتر حتی متناقض داشته باشد. 

-قوم .خواهد بود نشدهبینیپیشیا غیرمعمول تر از رفتارهای مهمها برای آندی بنابراین رفتارهای طبیعی و عاهستند. 

)محمدپور،  شودتقسیم می 1-21چهار مکتب عمده به شرح جدول با توجه به رویکردهای انجام مطالعه به  نگاری

1392) . 
 نگاریانواع مکاتب قوم .8-18 جدول

 توضیح انواع ردیف

  موقعیتدرک همراه با صرف وقت و زندگی در محیط با تأکید بر شرایط وقوع رفتار در  موقعیتتوصیف  کالسیک 1

  با تأکید بر شیوه زندگی یک گروهساختار فرهنگ و توضیح تعریف  مندنظام 2

 تلفخهای مها در فرهنگیا تأویلی و کشف معانی و مفاهیم تعامالت اجتماعی مورد مشاهده مانند تحلیل رفتار انسان تفسیری 3

 ها در شرایط مختلف مانند تغییرات سیاسی و اقتصادی یا انقالبتأکید بر شناخت فرهنگ  انتقادی 4

 است.  2-21هایی به شرح جدول نگاری دارای ویژگینگاری یا مردمروش قوم     
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 نگاریهای روش قومویژگی .1-18 جدول

 توضیح ویژگی ردیف

 افت مورد مطالعهگر بر کل بمشاهده دیتأک گراکل 1

 رفتار هر فرد متأثر از بافت حاضر در آن و تفسیر بر اساس آن )غیرقابل تعمیم بودن( گرابافت 2

 نیاز به شناخت احساسات و افکار فرد درباره یک رفتار برای درک کامل رفتار  پدیدارشناسی 3

 داده  آوریمشارکت فعال پژوهشگر در بافت مورد مطالعه و جمع گرامشارکت 4

« نو امثال آ دستیصنایع، مراسم، روابط، ورسومآدابزبان، » مانندفرهنگی های مؤلفهاز نگار روی طیف وسیعی قوم     

مشاهده مشارکتی و مصاحبه همراه با ها ها در کنار افراد و زندگی نزدیک با آنکند و به همین دلیل حضور آنمطالعه می

 گیرد. مورد توجه قرار می 3-21نگاری در انواع مختلفی به شرح قومپژوهش دار است. از اهمیت باالیی برخور میدانی
 نگارینگاری یا مردمقومپژوهش انواع  .9-18 جدول 

 توضیح انواع ردیف

 توصیف غنی از یک پدیده یا تجربه مرتبط با خود فرد از ابعاد تعامالت، فرهنگ و هویت نگاریمردم-خود 1

 تأکید بر نهادینه شدن رفتارهای روزمره در قالب قواعد و روابط عام  ادینگاری نهمردم 2

 عنوان یک فعالیت فرهنگی متمایز تأکید بر صحبت، زبان گفتمان و ارتباط به نگاری ارتباطاتمردم 3

 خود یا دیگران  داستانتحلیل یا امپرسیونیسم و تأکید بر گرایی برداشت نگاری تحلیلیمردم 4

  کشورها یا شهرها های فرهنگی بزرگ مانند بندیمطالعه گروه نگاری کالنمردم 5

 های فرهنگی محدود مانند یک سازمان یا نهاد بندیمطالعه گروه نگاری خردمردم 6

 درک و تفسیر رفتارها و عناصر فرهنگی یک گروه از دید گروه دیگر گروهنگاری برونمردم 7

 ک و تفسیر رفتارها و عناصر فرهنگی یک گروه از دید اعضای همان گروهدر گروهنگاری درونمردم 8

 یا میدان در یک مقطع از زمان مطالعه عینی یک پدیده  نگاری مقطعیمردم 9

 مطالعه یک پدیده در مقاطع زمانی مختلف  نگاری طولیمردم 11

 اساس یک عامل خارجی مطالعه یک پدیده در دو مقطع زمانی جدا بر نگاری قبل و بعدمردم 11

 های قبلی های گوناگون درباره یک پدیده با طرحنگاریای از مردماستفاده از مجموعه تکهنگاری چهلمردم 12

 مطالعه در مورد چند پدیده برای دستیابی به یک مقایسه واحد و منسجم  نگاری تطبیقیمردم 13

 مشارکتی، مصاحبه عمیق و بررسی اسناد یا متعارف با روش مشاهده  نگاری کالسیکمردم 14

 و ساخت زندگی و افشای واقعیت سطحیمطالعه روابط قدرت، سلطه و نابرابری در فرایند تولید معنا  نگاری انتقادیمردم 15

 د مجازیهای مجازی مانند مشاهده مشارکتی مجازی، مصاحبه و اسناها با استفاده از روشمطالعه پدیده الیننگاری آنمردم 16

 تفسیر و توصیف همه جانبه معنای پدیده مورد مطالعه در بستر خاص نگاری تفسیریمردم 17

 ها و اسناد تاریخی برای بررسی رویدادهای تاریخی تمرکز بر داده نگاری تاریخیمردم 18

اره خود هایی درببیان داستان های علمی و نظری، منجر بهنگاری ضمن گفتگو با دیگران و توجه به نگرانیمردم -خود     

 درنگاری ارتباطات مطالعه در قومهای جایگزینی را برای زندگی و دیدن جهان معرفی خواهد کرد. شود که راهمی

ی گیرد. هر گروه و فرهنگصورت می« گفتگو جامعه و گفتگو وضعیت گفتگو، عمل گفتگو، رویداد» چون محورهایی
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ارتباطات فردی تا جمعی دارد؛ بنابراین در این فرایند الگوهای ارتباطی و معنای الگوها ترجیحات خاص خود را در انواع 

 شود. درباره آن مردم مطالعه می

با مقایسه و  شناسمردمکند تا فراهم می شناسیمردمهایی را برای هایی چون مونوگرافی، دادهنگاری با روشمردم     

امل دو نگاری است و شاز مردم ترگستردهشناسی متمایز و یا انسان شناسیمردم. ها به نتایج کلی دست یابدترکیب آن

هنگی با شناسی فرانسان»و « های نژاد و خصوصیات جسمانی و بدنیجسمانی با تأکید بر ویژگی شناسیانسان»رویکرد 

 است. « های فرهنگیتأکید بر ویژگی

معرفی شده  4-21ها در جدول ترین آنکه برخی از مهموجود دارد ری نگااجرای روش قومبرای الگوهای متفاوتی       

 است. 
 نگاری. انواع الگوهای متفاوت از فرایند اجرای قوم4-18جدول 

 مراحل دهندهارائه ردیف

اسپرادلی  1

(1981) 

ها، هها، ابژتبررسی ابعاد فضا، کنشگران فرهنگی، فعالی»، «نگارانهبرداری مردمیادداشت»، «مشاهده مشارکتی»

تحلیل »، «مشاهده متمرکز»، «تحلیل قلمرو»، «مشاهده توصیفی»، «عمل، رویداد، زمان، هدف، احساس

تهیه »، «های فرهنگیکشف تم»، «تحلیل جزئی»، «مشاهده گزینشی»، «تر از تحلیل قلمروتاکسونومیک یا عمیق

 «نگارینگارش گزارش مردم»و « فهرست فرهنگی

نیومن  2

(2116) 

، «تثبیت روابط با اعضا»، «انتخاب میدان مطالعه و ورود به آن»، «خود و مطالعه ادبیات موضوع سازیآماده»

 ارائه»، «ترک محیط»، «انجام مصاحبه»، «های کیفیآوری دادهدیدن، شنیدن و جمع»، «پذیرش یک نقش اجتماعی»

 «تحلیل و نوشتن گزارش

مورس  3

(1999) 

، «هاآوری دادهجمع»، «هاکنندهتوصیف محیط و مشارکت»، «مرور ادبیات»، «مقدماتیتعیین عنوان و مراحل »

 نگارش گزارش ازجملهو دیگر موارد « هاتحلیل داده»

 فترمن  4

(1998) 

 «نگارش»و « تحلیل»، «نگارانهلوازم مردم»، «ها و فنونروش»، «مفاهیم بنیادی»، «مرور»

 آگار 5

(1996) 

استنتاج و تدوین گزارش »، «تحلیل»، «هاآوری دادهجمع»، «محدود کردن دامنه مطالعه»، «شروع کار میدانی»

 «نهایی

 برور 6

(2115) 

 تدوین»و « هاارزیابی یافته»، «تحلیل و بازاندیشی»، «هاتحلیل داده»، «هاآوری دادهجمع»، «طرح پژوهش»، «مقدمه»

 « گزارش

 هاهنگفرخردهدرک عمیق دنبال هاغلب بو  دیدگاه افراد تحت بررسی تأکید دارند نگارها بر نکات عمیق موجود درقوم    

 . نددر جوامع مختلف هست

 

 نگاری . مراحل اجرای پژوهش قوم18-1

عرفی م 5-21 نگاری به شرح جدولمراحل قومدر این کتاب بر اساس الگوهای معرفی شده و الگوی ساختار اصلی کتاب 

    . شده است
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 نگاری. فرایند اجرای قوم0-18جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش لهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

، «تاریخچه» ،«منابع موجود»، «محدوده پژوهش»، «هدف پژوهش»گروه مورد مطالعه بر اساس  انتخاب گیرینمونه 2

 «رادروابط بین اف»و « شرایط محیطی از ابعاد فیزیکی، مصنوعات، افراد»

سازی گروه یا همراه»، «آوری دادهانتخاب نحوه ورود به گروه یا قوم به شکلی مناسب برای امکان جمع» هاآوری دادهجمع 3

انواع  داده با یآورجمع»، «آوری دادهتردید و مخالفت با جمع هرگونهجذب و هماهنگی گروه و رفع 

 «تصویر و صوتضبطهای مشاهده، مصاحبه، برگه یادداشت، روش

 شوند.ها پیوسته ارزیابی، توسعه و اصالح میها، توصیفآوری دادهدر جریان جمع اهوتحلیل دادهتجزیه 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

حلیل اولیه و کمک معرف یک تتواند می« دهد؟روی می ، چرا و چگونهچه اتفاقی» ازجملهبرخی سؤاالت پژوهش      

به پژوهشگر در هدایت جریان پژوهش باشد. البته این سؤاالت نباید مشاهده الزم برای انجام پژوهش را محدود کند. 

ها سؤاالت پژوهش جدیدی اضافه آوری دادهآغاز کرد و در طول جمعآوری داده را جمعتوان با این سؤاالت می درواقع

ار باید قلمرو مطالعه را محدود کرد. قلمرو مکانی باید به یک نهاد و گروه و قلمرو موضوعی با توجه به دامنه وسیع ک  کرد.

به چند موضوع برای بررسی آن نهاد و در قلمروزمانی باید به دوره زمانی مشخصی محدود شود. حداقل زمانی که باید 

 ول و تمامی روزها باشد، یکسال است و اغلبزندگی اجتماعی در همه فص پیوستههمبههای پژوهشگر بتواند شاهد فعالیت

کنند. بدیهی است که با مشکالت اقتصادی، اجتماعی، اداری و خانوادگی، همین مدت را برای انجام پژوهش توصیه می

و در فصول مختلف صورت  تناوببهها آسان نیست و اغلب پژوهش موردپژوهشپژوهشگر در جامعه  سالهیکتوقف 

     (. 1395مسلمی،  گیرند )خنیفر ومی

 

 نگاری گیری در قوم. مالحظات نمونه18-9

  . بندی کرددسته 6-21 جدولتوان به شرح را می نگاریقومپژوهش گیری عوامل اثرگذار در نمونه
 نگاریقومپژوهش گیری . عوامل اثرگذار در نمونه1-18 جدول

 توضیح عوامل ردیف

 ها های آن با دیگر گروهابهتگروه و بررسی مش تاریخچه تاریخچه  1

   شدهیآورجمعهای ای مفید برای تشریح دادهاطالعات زمینه شرایط محیطی  2

 « بو، صدا و امثال آن»موقعیت و ظاهر محیط از ابعاد  محیط فیزیکی 3

 در محیط ها همراه با نحوه استقرار آن« عکس، پوستر، دکور و امثال آن»مواردی چون  مصنوعات در محیط 4

 ها های آندر محیط و ویژگیتوجه به تعداد افراد  افراد در محیط 5

 دیگر موارد مشابه  های مؤثر بر رفتار وتأثیر افراد بر یکدیگر، هنجارها و ارزش روابط بین افراد 6
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و مکان قرار دارد و  ای است که در زمانشوند. مورد پدیدهنگاری، مطالعه موردی تلقی میهای مردمهمه پژوهش      

و گیری هدفمند شوند. برای انتخاب یک یا چند مورد از جامعه کل، از نمونهآوری و تحلیل میجمعها درباره آن، داده

زد که پرداها، افراد یا وقایع خاصی میصورت هدفمند به انتخاب محیطشود و در آن پژوهشگر بهاستفاده میمعیار محور 

گیری گلوله گیری بر اساس معیار و نمونههای دیگر ممکن نیست. نمونهست که کسب آن از راهحاوی اطالعات مهمی ا

ری گیروش نمونه های کیفی باآوری دادهجمع در خصوص کفایت تعداد نمونه درزیادی دارد. برفی در این روش کاربرد 

ستفاده ا« اشباع نظری»فتارها و مصنوعات اغلب از مشاهده رافراد مورد مصاحبه یا برای  محور معیارای یا ای/ زنجیرهشبکه

 شود. می

  

 نگاریآوری داده در قوم. مالحظات جمع18-4

ای  هآوری داده، تعداد پژوهشگر هر چه کمتر باشد بهتر است. حداکثر تعداد سه نفر و با تخصص و ویژگیبرای جمع

ت که . نکته مهم بعدی آن اسبهتری دارد هش انفرادی نتیجهکه پژو است دادهتجربه نشان  حالبااینمکمل یکدیگر باشند. 

 نگاری صرفاً یک توصیفپژوهشگر در آغاز باید میزان مخفی یا آشکار بودن نقش خود در پژوهش را مشخص کند. مردم

وهی رها از دیدگاه خود پژوهشگر نیست، بلکه تالشی نظم یافته برای کشف معرفتی است که گعینی از مردم و رفتار آن

دهند. به این مفهوم که پژوهشگر نظر خود را روی مردم و عملکرد اند و طبق آن رفتارهایشان را سازمان میاز مردم آموخته

گی یافتهای عینی از حقایقی درباره جامعه، طرز سازمانکند. یعنی ویژگیکند و آنچه هست را توصیف میها اعمال نمیآن

اید ب نگاریقومبرای انتخاب روش مناسب دهد. ورهای مشترک از دیدگاه فرهنگی ارائه میجامعه، قانون، آداب، رسوم و با

 هایروش ازجملهدهند. ارائه میپژوهش صحیح و قابل قبولی را برای حل مسئله های داده هااز روش یککدامدید که 

 است.  شدهمعرفی 7-21در جدول  نگاریپژوهشگران قوم مورداستفاده
 نگاریدر قوم استفادهقابلآوری داده جمعهای انواع روش .3-18جدول 

 توضیح انواع ردیف

 گروه در محیط طبیعیداده از  کنندهیآورجمعو  کنندهمشاهدهعنوان پژوهشگر به گرمشاهده 1

 پژوهشگر توسط یک همکار  موردنیازهای داده آوریجمعمشاهده و  گرهمکار مشاهده 2

   ها در قالب سؤاالت بسته مشخص شدن محدوده پاسخ ریافتههای ساختامصاحبه 3

 ها در قالب سؤاالت باز مشخص نشدن محدوده پاسخ افتهیساختار ریغ یهامصاحبه 4

 های خودش و تهیه یک تصویر از فرهنگ یا گروهتجربهاساس ها از فرد بر آوری دادهجمع یا تاریخچه زندگی هاحالشرح 5

 محصوالت اجتماعی  عنوانبهطیف متنوعی از اسناد و مدارک  اکنشی یا اسنادیهای غیروسنجه 6

 حین مشاهده یا مصاحبه  یبردارادداشتییا  نویسی زمینه 7

 های کمی و کیفی ترکیبی از داده ترکیبی 8

 8-21اهبرد به شرح جدول تواند از سه رباید نقش افراد مورد مطالعه را هم مورد توجه قرار داد. پژوهشگر می           

 برای درک رفتارهای اجتماعی و فرهنگی مردم استفاده کند. 
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 راهبردهای درک رفتارهای اجتماعی و فرهنگی افراد مورد مطالعه. 1-18جدول 

 توضیح نعنوااستفاده از افراد به ردیف

 )مانند آزمایشگاهی(  شدهکنترل ها با بررسی متغیرها در شرایطبندی و مطالعه رفتار آنطبقه شوندهآزمایش 1

 برای پاسخ به سؤاالت پژوهش محیط کنترل نشدهطرح سؤاالت از تعداد نمونه بیشتر و در  پاسخگو 2

 و برای کسب اطالعات از روش مصاحبه مشارکتی شوندهمصاحبهمتفاوت از پاسخگو و رسان اطالع رساناطالع 3

یا  های دستیاز روش دتوانبرای ثبت اطالعات پژوهشگر میممکن ثبت شوند.  ترین زماناطالعات باید در نزدیک      

معنای موضوعات و ها، پژوهشگر باید توجه داشته باشد که پی بهآوری دادهای استفاده کند. در جمعابزارهای رایانه

یر ای چگونگی بررسی این تفاسببرد. تفکرات خود را از مشاهدات اولیه ثبت و ضبط نموده و بر آشکارشدههای مایهدرون

ها، اشیاء، ابزار، وقایع، عملکرد، زمان، هدف و احساسات را برای همچنین بررسی محیط، افراد، فعالیتراهی پیدا کند. 

 داند. نگاری ضروری میهای مردمتوصیف شرایط اجتماعی پژوهش

مورد تأکید قرار گرفت. این  9-21به شرح جدول ها مواردی آوری دادههای توصیف و جمعدر یکی از دستورالعمل      

 نگاری در عمل باشد. های قومآوری دادهساز درک چگونگی جمعتوان زمینهالگو می
 نگاریآوری داده در روش قومدستورالعمل نمونه برای جمع. 3-18جدول 

 موارد ردیف

 ها بپردازید. برده و به ثبت و ضبط داده قلمبهدستتدریج به 1

 بانان میدان مصاحبه کنید.با مطلعین یا دروازه 2

 ضمن مشاهده آزاد به سمت مشاهده مشارکتی یا بخشی از میدان شدن حرکت کنید.  3

 از ثبت و ضبط هیچ رویدادی اغماض نکنید.  4

 ببینید، بشنوید، بچشید، ببویید و لمس کنید.  5

 ک محیطی خود را افزایش دهید. سربزنید و سعی کنید دید محیطی و در جاهمهبه  6

 میدان مطالعه را از هر نظر توصیف کنید.  7

 را خط بکشید.  زیر اعداد مهم هر یادداشت یا داده 8

 

 نگاریدر قوم هادادهوتحلیل . مالحظات تجزیه18-0

، مکمل روش «نوشتن»نگار گیرد. برای یک مردمآوری صورت میبا جمع زمانهمها، وتحلیل دادهنگاری، تجزیهدر مردم

ها ثبت های یادآور در کنار یادداشتپردازد و حتی یادداشتنگار در طول پژوهش به نوشتن مینگاری است. مردمقوم

 «، عکس، تحلیل تصاویر و مدارککاست نواریادداشت، »صورت بههای زیادی نگاری دادهاغلب در پژوهش قومکند. می

ت. اس کدگذاری فرایندها از طریق آندهی به ، جهتنگاریقومهای دادهوتحلیل در تجزیه امگ نخستینشود. میآوری جمع

های ها در مقولهمرحله بعد از کدگذاری، تنظیم دادهشود. مفاهیمی ادراک می هادادهاز مند کدگذاری یند نظاماطی فر

موقعیت، فرد، »دنبال روابط بین ید به شکل سیالی بهها است. در این مسیر ذهن پژوهشگر باو یافتن رابطه بین آن موردنظر
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های داده برای ارزیابی صحت و اعتبارکند. کدگذاری منظم صحت و اعتبار کار را بیشتر می با یکدیگر باشد.« گروه و جامعه

 استفاده کرد.  11-21هایی به شرح جدول توان از روشمی نگاریقوم
 نگاریهای قومصحت و اعتبار داده های ارزیابی. انواع روش81-18جدول 

 توضیح انواع ردیف

  شدهیبررساز فرهنگ درک صریح خواننده  احتمال صحت 1

 تقویت صحت مطالب برای روشچند از استفاده  بودن یضلعسه 2

 در بعد فرهنگیو تشریح بودن آن قابل توجیه و گزارش اطمینان از تهیه درست  توجیه شدن 3

  کنندهیدگیرساعضای توسط گزارش بازبینی و تأیید  ضااع بازبینی توسط 4

هیچ پروژه پژوهشی کند. ورود به آن اهمیت پیدا می اندازهبهها، ترک میدان، گاهی آوری و تحلیل دادهپس از جمع     

ی و مکانی زمان ایطور قطعی کامل نیست؛ زیرا همیشه امکان فراگیری مطالب بیشتر، وسعت دادن به گسترهنگاری بهقوم

 ها وجود دارد. ها، یا عمق بخشیدن به ظرفیت آن دریافتدریافت

 

 نگاری یا مونوگرافیتک. 18-1

 اجتماعی واحد یک یا( بیوگرافی) شخص یک از دقیق و ژرف توصیفی، 1ایرویکرد وقایع زندگی یا پژوهش زندگینامه

 در .گیردمی بر در را آن مختلف هایجنبه که «دیگر مشابه اجتماعی واحد یک تیم، باشگاه یا طایفه خانواده،» مانند

 شرایطی بکار گیرند. این طرح اغلب درمی قرار موردبررسی جانبههمه طوربه محدود و کوچک جوامع ،نگاریتک

 اسانهشن مردم تحلیل یعنی مونوگرافی ،دیگرعبارتبه باشد.  نداشته مورد وجود آن زمینه در کافی اطالعات که رودمی

 ادی،اقتص اقلیمی، هایویژگی به که موردبررسی حوزه نگاریمردم مطالعه بر مبتنی انسانی هایگروه مختلف هایجنبه

 و شفاهی ادبیات هنر، باورها، و اعتقادات مراسم، و هاآیین حکومتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی، اجتماعی، معیشتی،

 . پردازدمی زندگی هایجنبه و جزئیات و شئون سایر

 و موردبررسی جامعه مردم زندگی در فعال شرکت با محقق. است استوار عینی و مستقیم مشاهده اساس بر نگاریتک

 و مطالعه مشاهده، نزدیک از را اجتماعی امور و وقایع پرسشنامه و مصاحبه فنون بردن بکار با و هاآن با معاشرت

 او یزندگ روایت طریق از و شودمی متمرکز فرد یکمطالعه  بر ایمهزندگیناپژوهش  یا زندگی قایعو .کندمی توصیف

 این دادن ارتباط با سپس. شودمی نمایان تروسیع چهارچوبی در فردی زندگی رویدادهای گونه،حکایت صورتبه

 اینامهزندگی پژوهش از. گیرندمی قرار تفسیر مورد شدهگردآوری اطالعات و عطف هاینقطه عنوانبه رویدادها،

 .شودمی یاد نیز شفاهی تاریخ عنوانبه

 

 

 

                                                           
1.  Biographical 
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 م ودوبیستفصل 

 آشنایی با روش پژوهش پدیدار شناختی
 

 شناختی پدیدارهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش 

 اهداف یادگیری

  شناختی پدیدارآشنایی با مفهوم روش پژوهش 

 گیری در پدیدار شناختی آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در پدیدار شناختیجمعظات آشنایی با مالح 

 شناختی ها در پدیدار آشنایی با مالحظات تحلیل یافته  
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 مقدمه

ز طریق ها اها و تجربه مستقیم آنها توسط انسانمطالعه چگونگی تشریح اشیاء و پدیده پدیدار شناختیروش پژوهش 

 ی اجرای این روش کیفی پرداخته خواهد شد. در این فصل به معرفی مفهومی و چگونگحواس است. 

 

 . مفهوم روش پژوهش پدیدار شناختی11-8

روی  یعنی مطالعهاست.  مشاهدات و تجربیات به نسبت مستقیم آگاهی و پژوهش منظوربه شناسیپدیدار از استفاده

ف پژوهشگر به توصیدر این روش،  تربه زبان ساده. شوندمینمایان  ما تجربه در واسطهبی که یهایماهیت و ذات پدیده

منطق آن بر این پردازد. میصاحبان آن تجربه های حاصل از بر اساس دادهیک پدیده خاص  بارهدرانسان هیت تجربه ما

این تمرکز کاوش  .تمرکز شدم آگاهانه و زنده تجربیاتروی  باید ،و جهان خود شناخت برایاصل استوار است که 

طور فردی و جمعی با ایجاد ها را بهبخشند و آنهای خود معنا میها چگونه به تجربهه انساندرباره این مسئله است ک

عمیق  هایهایی نیاز به مصاحبهآوری چنین دادهپژوهشگر برای جمعکنند. ها به آگاهی تبدیل میمعنای مشترک از تجربه

-ه باشند. دامنه این حوزه مطالعاتی بسیار گسترده و میرا تجربه کرد موردنظرپدیده « طور مستقیمبه»با افرادی دارد که 

« های اجتماعیعاطفی، ذهنی، شغل، ازدواج، رفتارهای سازمانی و دیگر پدیده»های ها در زمینهتواند شامل انواع تجربه

 باشد.  

ها شکل اصل از آنهای حها و معناسازیها و دریافتمبنای فلسفی این روش آن است که آگاهی ما از راه تجربه     

تشریح، »ها را های پیرامون است؛ بنابراین باید این تجربهحسی پدیده تجربهگیرد. به این نحو که کل درک ما حاصل می

-خواهد بداند که چطور انسان پدیدهکرد تا به معنای صحیح آن دست یافت. پژوهشگر در این روش می« تکرار و تفسیر

بخشد. بنابراین در این رویکرد، هیچ واقعیت مستقل یا عینی خارج از ها معنا میو به آنکنار هم چیده  شدهتجربههای 

دهد که محور این بر اساس تجربه و معانی حاصل از آن در انسان است. این امر نشان می چیزهمهانسان وجود ندارد و 

شی آن به این شکل نیست که برای ها است. به همین نحو سؤال پژوهبرای تجربه« فرایند معناسازی»روش پژوهش 

ماهیت یا ذات یادگیری »بلکه به این شکل است که « گیرند؟آموزان این مطلب خاص را یاد میآیا دانش»نمونه 

 . روش«آموزان به چه شکل استتجربه خاص یادگیری برای این دانش»خواهد بفهمد که یعنی پژوهشگر می« چیست؟

-فاوتهای کیفی، تیات و مفاهیم خاص استوار است که با ادبیات مرسوم در دیگر روشپدیدارشناسی بر استفاده از ادب

        (.  1392)محمدپور،  به برخی از این مفاهیم اشاره شده است 1-22های بسیار دارد. در جدول 
 . برخی مفاهیم اختصاصی در روش پدیدارشناسی 8-11جدول 

 توضیح مفهوم ردیف

  موردبررسیده درک مشترک از پدیده مفاهیم ایجادکنن ذات 1

 دهیک درک مشترک از پدی ایجادکنندهو  موردبررسیتجسم بصری یا تفسیری در توصیف پدیده  شهود 2

  موردبررسیبازگشت به آگاهی خالص، اولیه و ناب درباره پدیده  تقلیل 3
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 هرگونه از قبل ،هاآن بروز نحوهتوجه به  با هاپدیدهو توصیف انواع  مطالعهرا  پدیدارشناسیتوان می درمجموع      

معنایی در سایه این نظام . ستا «دارنظام و نقادانه دقیق،»با رویکردی « یارزش قضاوت یا و تأویل گذاری،ارزش»

 اختیپدیدار شن. پردازدمیزاویه نگاه فرد تجربه کننده از « تجربه زندگی»یک به توصیف « زمان و مکان»ابعاد شناخت 

ند توامی ربا. این تجاست امور انتزاعیو حتی  مادیدنیای تجربه مستقیم  ازجملهتجربه  در قالب لیل هر چیزتح

هر فردی بر اساس محتوای ذهنی از اموری شد. با« ها، دردها، عواطف، خاطرات، موسیقی، ریاضیات و امثال آناندیشه»

ات موضوع سویبهتواند رویکرد هر فرد کند. پژوهشگر مییتجربه کسب م« هنر، دین، فلسفه، علم و امثال آن»مانند 

مختلف و تجربه حاصل بر اساس محتوای ذهنی تجربه کننده را شناسایی کند )امامی سیگارودی، دهقان نیری، رهنورد و 

  (.    1391نوری سعید، 

ین ا ازنظرطراف خود است؛ زیرا فرد های انکته کلیدی در این نوع پژوهش، درگیری فرد در ایجاد معنا برای پدیده      

کند. این رویکرد بر نگاه و تجربه انسان بر موضوعات و اشیاء تأکید طریق دیگران تجربه می« از»و « با»روش جهان را 

 شناسی با پایشهای روانبسیاری از نظریهسازند. دارد زیرا این تجربیات هستند که معنای هر پدیده را برای فرد می

محوریت اراده »ها با سؤال کلیدی درباره جامانده از روش پدیدارشناسی بوده است. جوهره اصلی نظریه آنهنظریات ب

 . (1395)خنیفر و مسلمی،  است بوده 2-22و به شرح جدول « انسان
 شناسی مبتنی بر روش پدیدار شناختی های روان. انواع نظریه1-11جدول      

 ف به چیست؟اراده انسان معطو دانشمند ردیف

 اراده معطوف به لذت فروید 1

 اراده معطوف به خودآگاهی و خود واقعی یونگ 2

 اراده معطوف به قدرت آدلر 3

 اراده معطوف به معنایابی  ویکتور فرانکل 4

 اراده معطوف به تجربه و زندگی در حال پرز 5

 اراده معطوف به پذیرش بدون قید و شرط خود راجرز 6

 راده معطوف به کسب پاداشا اسکینر 7

 اراده معطوف به تفکر عقالنی آلبرت آلیس 8

 اراده معطوف به انتخاب و کنترل درونی گلیزر 9

 اراده معطوف به من بالغانه اریک برن 11

 اراده معطوف به کسب امنیت کارن هورنای 11

 اراده معطوف به خودشکوفایی مازلو 12

های پژوهش پدیدارشناسی اشاره شده است که دو مورد رایج آن های مختلفی از طرحبندیدستهدر منابع مختلف به      

 شود. معرفی می 3-22جدول در 
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 های پژوهش پدیدار شناختی . انواع طرح9-11جدول 

 توضیح انواع ردیف

 «تجربهبا توجه به ساختار  پدیده یا هستی فهم» به هوسرلتأکید  الف( توصیفی:  توصیفی و تفسیری 1

 «جهان در انسان مفهوم ایجاد یا انسان یافتن هستی نحوه» بر هایدگرب( تفسیری: تأکید 

هرمنوتیک و  2

 تجربی )کرسول(

   هاتجربهشناختی تجربی: تأکید بر توصیف روانالف( 

 متن و تحلیل آن  مثابهبهها ب( هرمنوتیک: تأکید بر تفسیر و تأویل تجربه

رمنوتیک هدانست. رویکرد تفسیری « تفسیری»و « توصیفی»توان رویکردهای کلی را شامل دو نوع به زبان ساده می     

ت هستند. این فرایند تفسیری دربرگیرنده توضیحا شده شفاهی مکتوبمطالب انسان در قالب متون یا تجارب مطالعه بر 

ها هستند. های برانگیزاننده تفسیرفرضیشپهمچنین تفسیرها و هدایتگر های روشنی درباره تغییرات تاریخی یا فلسفه

 شود. انجام می 4-22ها در محورهایی به شرح جدول بررسی تفاوت
 های پدیدار شناختی . انواع روش4-11جدول 

 توضیح روش ردیف

 «آگاهی، ذات و تجربه»یا توصیفی هوسرل آلمانی و با تأکید بر  متعالی 1

 «  هستی انسان»لمانی و با تأکید بر تأویلی هایدگر آ-یا تفسیری تفسیری 2

 «  وجود انسان بر اساس زمان، تداوم و هستی»توسط سارتر فرانسوی و با تأکید بر  وجودگرا  3

 « تجربه شخصی خود فرد»با تأکید بر  خودکاوی 4

نبال توصیف و دهای تفسیری است که بهای از روشهای کیفی دربردارنده مجموعهسایر روش برخالفاین روش      

روش پدیدارشناختی تأکید بر اکتشاف تا توجیه برای عوامل مشخص  متمایزکنندهاست. از عوامل  رمزگشایی تجربه

 کننده آن است.

 

 مراحل اجرای پژوهش پدیدار شناختی. 11-1

 . (1392)محمدپور،  است شدهارائه 5-22برای اجرای روش پژوهش پدیدارشناسی، الگوهای متعددی به شرح جدول 
 . انواع الگوهای پیشنهادی از فرایند اجرای پژوهش پدیدار شناختی 0-11جدول 

 مراحل پیشنهاددهنده ردیف

 استخراج»، «کنندهمشارکتبندی یک قضیه از توصیف هر فرمول»، «هاترکیب ذات»، «استخراج ذات» (1991پارسه ) 1

 «یجاد یک ساختار از تجربه زیستهترکیب و ا»و « بندی شدهمفاهیم هسته از قضایای فرمول

 « ، تأویل«تقلیل»، «ایسازه»، «نمود»، «ذات»، «توصیف» (1975اسپیگلبرگ ) 2

 « ترکیب خالق»، «تکرار»، «تهذیب»، «نهفتگی»، «وریغوطه» (1994موستاکاس ) 3

پاترسون و ژراد  4

(1976) 

تبیین »، «طور تخیلیجایی ابعاد پدیده بهو جابه تغییر»، «موردبررسیهایی از پدیده مقایسه و مطالعه نمونه»

 « بندی ذات پدیدهطبقه»، «قیاس و استعاره»، «هابا روش حذف یا نفی جایگزین

بندی با توضیح معنای هر ، فرمول«هاهای مهم از آناستخراج روایت»، «ها از پدیدهبررسی تمام توصیف» (1978کوالیزی ) 5

ها ارجاع دادن خوشه»، «هاهایی از تمبندی شده در قالب خوشهدن معانی فرمولقراردا»، «هایک از عبارت
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، «اندهمترکیب نتایج باقی»، «های نامرتبطها یا تمرد کردن داده»، «های اولیه برای معتبرسازیبه روایت

 « هامعتبرسازی یافته»، «هابا آن موردبررسیتوصیف کامل از پدیده »

، «ناختیشهای روانها بر اساس بینشبندی توصیفجداسازی و طبقه»، «ها از پدیدهرسی تمام توصیفبر» (1985گیورکی ) 6

 «  هاترکیب آن»

، «اهبررسی توافق داوری درباره آن»، «برای داوری موردبررسیها از پدیده بندی توصیففهرست و گروه» (1984وان کام ) 7

مون بازنگری و آز»، «ای و توصیفی از پدیدهک درک فرضیهنگارش ی»، «کنار گذاشتن عناصر غیر ذاتی»

 «رسیدن به گزینه نهایی»، «آن

 «نگارش پدیدارشناختی»، «تحلیل موضوعی»، «تجربه شخصی»، «تمرکز روی پدیده» (1991وان مانن ) 8

، «گانکنندمشارکت مصاحبه با»، «های پژوهشگرفرضتعلیق پیش»، «ارائه توصیف شخصی از پدیده» (1991استروبرت ) 9

های توسعه توصیف»، «درک روابط ماهوی و ذاتی»، «هاآشکارسازی ذات»، «بررسی نتایج مصاحبه»

، «بطبازنگری ادبیات مرت»، «کنندگانمعتبرسازی با مراجعه مجدد به مشارکت»، «بندی شده از پدیدهفرمول

 « ها در پروژه یا فرایند حل مسئلهکاربرد یافته»

یشنهادی وجود دارد؛ با اینحال شود، مراحل متفاوت اما نسبتاً همگرایی در مراحل پطور که در جدول فوق دیده میهمان    

ح به شردر الگویی  پدیدارشناسیمراحل اجرای روش پژوهش شناسی، برای ایجاد درک مشترک خواننده کتاب از روش

    . معرفی خواهد شد 6-22 جدول
 پژوهش پدیدار شناختی . فرایند اجرای 1-11جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش لهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 گیری هدفمند یا معیار محوراغلب نمونه گیرینمونه 2

به قالب زبان شفاهی و تبدیل آنچه دیده یا شنیده شده به درکی از  موردبررسیهای افراد تبدیل تجربه هاآوری دادهجمع 3

با تأکید بر مشاهده ناب با تالش برای خنثی کردن تأثیر الگوهای عادتی اندیشه و چگونگی اولیه  تجربه

 ها از طریق حواس  ها و تجربه آنتشریح اشیاء توسط انسان

بدیل ت های تجربه اولیه وهای مفهومی دربرگیرنده ذاتتبدیل آنچه در مورد آن پدیده درک شده به مقوله اهوتحلیل دادهتجزیه 4

 های قبلی  نوشته یا درکی برای روشن کردن همه گامبه دست مورداشارههای ذات

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

ای ههای پیشین تجربه است. یعنی پژوهشگر باید ذهنیتاز مالحظات کلیدی در روش پدیدارشناسی، ترک عادت     

داوری مبتنی بر عادات روزمره نداشته باشد. گونه تصور قالبی یا پیشها را ترک کند و هیچی درک پدیدهعادت شده برا

ات ذشود که بر درک پدیده به اتکای گفته میهم « نخستین دیدن»یا « بازگشت به مشاهده ناب نخستین»به این حالت 

 آن و بدون هرگونه اندیشه و قضاوت قبلی تأکید دارد.  
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 گیری در روش پدیدار شناختیمالحظات نمونه. 11-9

یا اینکه خود پژوهشگر « ها از تجربهتجربه دیگران و تفسیر آن»مطالعه در این روش پژوهشگر ممکن است به دنبال 

 تنهایی، ترس، عشق و»های مشترکی مانند تجربه کند. در پژوهش پدیدارشناختی، در موارد وجود یک ذات برای تجربه

شوند. در این روش با تصور تر ماهیت آن با هم مقایسه های افراد متفاوت برای درک عمیقممکن است تجربه« نامثال آ

 توان روی آن متمرکز شد.  وجه اشتراک تجارب انسانی می

 کنندگاندر زندگی دارند. این شرکت مطالعهقابلای کنندگانی است که تجربهدر این روش هدف انتخاب شرکت      

اوت کنندگان باید تا حد ممکن متفکه شرکتاید آمادگی و تمایل به صحبت درباره تجارب خود داشته باشند. ضمن اینب

کنندگان فرد درباره یک تجربه خاص را فراهم کنند. تعداد شرکتهای غنی و منحصربهباشند تا امکان دستیابی به روایت

ا گیری را تآوری بستگی دارد. برای نمونه پژوهشگران ممکن است نمونهها برای جمعموردنیاز، به ماهیت مطالعه و داده

تر و ابعاد جدیدی نباشد )امامی سیگارودی، ها فهم روشندهند که در صحبت ای ادامهزمان رسیدن به حد اشباع و نقطه

یری هدفمند یا معیار گگیری این روش، نمونه(. ازدیگر راهبردهای نمونه1391دهقان نیری، رهنورد و نوری سعید، 

های بر اساس ترین نقاط افراطی یا نمونهگیری مورد منحرف یا موارد در برجستهتوان از نمونهمحور است. همچنین می

دنبال مطالعه خرید آنی هستیم، افراد با میزان ویژگی نامعمول یا خاص و پراطالعات استفاده کرد. برای نمونه اگر به

ا گیری بر اساس شدت یگیرند. نوع دیگر این حالت نمونهاال و بسیار کم موردتوجه قرار میخرید با دفعات بسیار ب

بهترین نوع مسائل برای (. 1393 پور،حسینقلی و روحانی الهی، قدس)است  موردبررسیموارد پر اطالعات درباره پدیده 

داد تعای در باب یک پدیده است. عده« فهم مشترک یا تجربه مشترک»استفاده از این نوع پژوهش، مواردی مستلزم 

بیشتر  11های عمیق است. اگر تعداد نمونه از نفر خصوصاً در مصاحبه 11( تا 1998کرسول ) ازنظرهای مکفی نمونه

روه از دیدگاه سه گ موردبررسیشود تا موضوع گیری انجام میسازی در نمونهشود، پژوهش پدیدارشناسی با نوعی مثلث

اشاره  موردنظرنفر با تجارب  25تا  5در مواردی به تعداد نمونه برای مصاحبه بین ه مشترک مطالعه شود.متفاوت با تجرب

 (. 1395)خنیفر و مسلمی،  ها، اشباع نظری استاساس اتمام مصاحبه شود.می

 

  ها در پدیدارشناسیآوری داده. مالحظات جمع11-9

است و کیفیت دقیق آن با  شدهتجربههای ار و جوهره پدیدههدف از انجام روش پدیدارشناسی، روشن کردن ساخت

نگاری در پژوهش پدیدارشناسانه، مطالعه این امر است که چگونه گیرد. هدف و هدفتحلیل تجارب افراد صورت می

ی تها اغلب با مصاحبه عمیق، گروهی و مشاهده مشارکآوری دادهجمعشود. پدیده انسانی در آگاهی و شناخت تجربه می

ند. اای است که افراد با آن زندگی کردهبنابراین سؤال کلیدی تبیین مفهوم، کشف و درک تجربهو امثال آن است. 

 کند اقدام می 7-22کننده به شرح جدول آوری داده از شرکتپژوهشگر اغلب با دو سؤال کلیدی کلی نسبت به جمع
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 در پدیدارشناسی ها آوری داده. دو سؤال کلیدی برای جمع3-11جدول 

 آوری دادههای کلیدی برای جمعسؤال ردیف

 ای دارید؟چه تجربه موردنظردر مورد پدیده  1

 اثرگذار است؟  موردنظرچه زمینه یا وضعیتی بر تجربه شما از پدیده  2

هایی برای داده آوریتواند رسیده شود؛ اما این دو سؤال کلیدی منجر به جمعسؤاالت دیگری با پایان باز می      

 شود. از تجربه می« متن و ساختار»توصیف 

ا هدف ها را در رابطه ببرای انجام مصاحبه ضروری است. باید آن شوندهمصاحبهقبل از شروع مصاحبه، توافق اولیه با      

 ی گفتگووسوای از سمتپژوهش، ضبط صدا و در صورت نیاز محرمانه ماندن هویت آنان توجیه کرد. بخش گسترده

حی با توجه و یا ارج شدهکننده هیچ پرسش از پیش تعیینجز پرسش اول، مصاحبهشود. بهتوسط فرد پاسخگو تعیین می

 (شوندهصاحبهم)رفت و برگشتی با  جنبه چرخشیاز خطی بودن، به حوزه و عنوان پژوهش ندارد. مصاحبه و گفتگو بیشتر 

. یک تکننده استوسط شرکت تجربیاتو با جزئیات آزادانه برای بیان ای ینهکننده فراهم کردن زمدارد. وظیفه مصاحبه

موضوع  وروی تجربه فرد باید  های. پرسشاست کنندهمصاحبهبا  جایگاه و مقام برابر و یکسانآن ایجاد احساس جنبه 

کل ربه زندگی به شتج»جهت گفتگو از توصیف تا د شوپرهیز « چرایی»از طرح سؤاالت  و تا حد ممکن دمتمرکز باش

قایسه ها را ممن موقع خرید قیمت»گوید د. برای نمونه وقتی پاسخگو میهدایت نشو« انتزاعی و فرضی»به حالت « واقعی

ها، رود. در این نوع پرسشدنبال یک دلیل منطقی و توجیهی برای کار خود میپاسخگو به« چرا؟»، اگر بپرسیم «کنمنمی

دهد. در این حالت عنوان دلیل منطقی کارش ارائه میکند و آن را بهاش را انتخاب میربهپاسخگو فقط یک جنبه از تج

اسخ به این سؤال پ« توانید درباره زمانی که بدون مقایسه خرید کردید توضیح بدید؟می»بهتر است که به این شکل پرسید: 

کند. برای نمونه حاصل یک مطالعه پدیدار شناختی را فراهم می« هاعدم قیاس قیمت»بهتر زمینه درک تجربی و واقعی از 

 (. 1393پور، به شکل تجربه زیر توصیف شد )قدس الهی، روحانی و حسینقلی« برخورد مشتریان با فروشندگان»از 

برداری میدانی یا یادداشت« مجالت، شعر، موسیقی و رفتارها»تواند از مشاهده ها میدر شرایط استفاده از مشاهده، داده

برداری میدانی، پژوهشگر هر چیزی را که در محیط پژوهش از حرکات، اشارات و آوری شود. در روش یادداشتجمع

ند. کهای حاصل از مصاحبه عمیق استفاده میگیری و در ارتباط با دادهکند، در نتیجهافراد نمونه مشاهده میاحساسات 

 عرفی شده است. م 8-22برای این وضعیت چهار نوع گزارش به شرح جدول 
 ها برداری از داده. انواع یادداشت1-11جدول 

 توضیح انواع یادداشت ردیف

 در حین مصاحبه مانند حرکات و محیط زندگی  مشاهدهقابلیادداشت هر چیز  ایمشاهده 1

 در حین مصاحبه  مشاهدهقابلهای هر چیز یادداشت معانی و ریشه تئوریکی 2

 برای یادآوری، ساختاردهی و نقد فرایند پژوهشی برای رعایت پارادایم پژوهشی  یادداشت شناختی روش 3

 بندی از نتایجتحلیل پژوهشگر در آخر هر مصاحبه با توجه به مشاهداتش و جمع تحلیلی 4
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 ،صخا گروه یا فرد یک تجربیات به دسترسی برای مناسبها، پژوهشگر باید ظرفیت آوری مناسب دادهبرای جمع      

 زا است ممکن نباشد عملی مصاحبه اگر .دداشته باش «کار حین در پذیرینعطافا و حساسیت دقت، دانش،» ازجمله

 . (1384)فتحی،  دنبنویس شروحطور مبهرا  سؤاالت به خود هایپاسخ تا شود خواسته افراد

 

  ها در پدیدارشناسیوتحلیل داده. مالحظات تجزیه11-4

است. در اپوخه، هر نوع « اپوخه»ها در روش پدیدارشناسی، مفهوم کلیدی برای تحلیل دادهیکی از مفاهیم       

دید، باز و نظر جشود تا پدیده از یک نقطهقبلی درباره پدیده کنار گذاشته می« برداشت، قضاوت، دانستنی و مفروضات»

ی ادامه داد که شواهد کافی برای قضاوت باید مشاهده را تا جائ در اپوخه داوری مورد تحلیل قرار گیرد.بدون پیش

فراهم شود. به همین دلیل، اپوخه یک فرایند تحلیل دائمی در طول پژوهش « ترینواقعی یا واقعی»درباره تشخیص 

ها را در رضفاست. دومین گام بعد از اپوخه، تقلیل پدیدارشناختی است. در این فرایند تحلیلی، پژوهشگر جهان و پیش

های خارجی شناسایی کند. در این ها و دستکاریها را در شکل ناب و آلوده نشده با مداخلهگذارد تا دادهمی« پرانتز»

عنوان یک سند و متن از ابعاد عناصر شود؛ تا بتوان آن را بهحالت، پدیده از جهانی که در آن رخ داده، برداشته و جدا می

هایی به شرح جدول . برای تحلیل در مراحل پرانتزگذاری، گامن آشکار، تعریف و تحلیل کردو ساختارهای ماهوی آ

 (. 1989شود )دنزین، پیشنهاد می 22-9
 های انجام تحلیل در مرحله پرانتز گذاری . گام3-11جدول 

 مراحل ردیف

 در درون تجربه شخصی یا داستان موردبررسیبه پدیده  کنندهاشارهها و جمالت کلیدی شناسایی عبارت 1

 سیر معنای عبارات به شکل یک خواننده آگاهتف 2

 شناسایی تفسیرهای سوژه از این عبارات 3

 موردبررسیهای ذاتی و تکراری پدیده نسبت به آشکارسازی ویژگی ایجادشدهبررسی معانی  4

 شدهشناساییهای ذاتی و تکراری ویژگی برحسب موردبررسیارائه یک عبارت آزمونی یا تعریف از پدیده  5

-ها دچار اختالل نشده و بهنحوی انجام شود که کلیت و یکپارچگی دادههای پدیدارشناسانه باید بهتحلیل داده       

تکه کردن ها یا تکهقرار گیرد. در این روش تجزیه داده موردبررسیصورت یک کل و در ارتباط با محیط پژوهش 

فی های مختل. روشقرار گیرد موردبررسیو  یافتهگسترشباز و  دهآمدستبههای مفاهیم پرهیز کرد. در عوض باید داده

 روش سهتواند روش مناسب خود را انتخاب کند. در این بخش به ها وجود دارد که پژوهشگر میبرای تحلیل داده

       شود. وجوه مشابه اشاره میتأکید بر با « اسمیت»و « کالیزی» ،«کراسول»

 است.  11-22( به شرح جدول 1998ها در روش پدیدارشناسی ازنظر کراسول )هتحلیل و بازنمایی داد     
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 ها در روش پدیدارشناسی از دید کراسول . تحلیل داده81-11جدول 

 توضیح روش ردیف

 ها یک پوشه خالی برای داده دهیسازمانایجاد و  هامدیریت داده 1

 ای و شکل دادن کدهای اولیه های حاشیهدداشتخواندن متن، نوشتن یا واره نویسیخوانش و شرح 2

 تشریح معنای تجربه  تشریح 3

 ها در واحدهای معناییبندی آنهای معنایی برای افراد و گروهشناسایی و فهرست عبارت بندیطبقه 4

چگونه »و یک توصیف ساختاری بر اساس « داده؟چه رخ»یک توصیف متنی بر اساس  تفسیر 5

 « ده؟شپدیده تجربه

 بیان ذات تجربه  توصیف جامع از تجربه  6

 ها و واحدهای معنایی های عبارتارائه یک روایت از ذات تجربه با جداول و مشخصه بازنمایی و به تصویر کشیدن 7

 توصیف و آگاهانه تجربه بررسیآن  اصلی تمرکز با که 11-22گام به شرح جدول شامل هفت« کالیزی»روش      

 (.   1391واقعی است )امامی سیگارودی، دهقان نیری، رهنورد و نوری سعید،  زندگی در تجربیات
 «کالیزی»وتحلیل تجزیهمراحل . 88-11جدول 

 مراحل ردیف

 برداری میدانیمرور موارد حاصل از هر مصاحبه و اقدامات ضبط و یادداشت 1

 موردبحث خط کشیدن زیر اطالعات بامعنی و بیانات مرتبط با پدیده  2

 شده   ها از عبارات مهم مشخصاستخراج مقوله 3

 بندی مفاهیم بر اساس تشابهات مفهومی  شده و دستههای تدوینمطالعه با دقت مقوله 4

 تر های کلیپیوند نتایج برای توصیف جامع از پدیده موردبررسی و ایجاد دسته 5

 ی واضح و بدون ابهام ارائه توصیف جامع از پدیده موردبررسی به شکل 6

 ها  ها با ارجاع و پرسیدن نظر نمونهاعتباربخشی به یافته 7

 شود. روش تحلیل اسمیت معرفی می 12-22در جدول       
 « اسمیت»وتحلیل . مراحل تجزیه81-11جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 هاها برای درک دقیق آنخواندن و مطالعه چندباره داده مواجهه اولیه 1

-گیری تجربه شرکتنحوه شکل کنندهفراهمهای مهم، جمالت و عبارات برجسته نمودن گزاره هاشناسایی مقوله 2

 سازی(کنندگان در خصوص پدیده )افقی

 ها برای نگارش توصیفی از تجاربهای معنادار، مهم و تمشناسایی و استفاده از گزاره هامقولههای گزارهشناسایی  3

 های مهم و با معنی به شکل تم هایی از معانی از درون گزارهها و خوشهتوسعه دسته دن معانیفرموله کر 4

  شدهاستخراجهای به تم دهیسازمان بندی لیست کردن و خوشه 5

 هاترکیب نتایج و ارائه توصیف جامع با اعمال نظم و ساختار به خوشه توصیف 6

کند و ها و وصف را به مطالب ضروری محدود میشود، داستانی روایی شروع میهاپژوهش پدیدار شناختی با داده     

نندگان، کپردازد. در این تالش پژوهشگر و شرکتکاررفته برای توصیف پدیدار میمند کلمات و مفاهیم بهبه تحلیل نظام
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است  تأکید بر تفاسیر کسانیهمکارانی پژوهشی هستند و هدف نهایی پژوهشگر، ایجاد فهم بهتر از پدیدار خاص توسط 

اند. خروجی نهایی پژوهش پدیدارشناسی، توصیف ماهیت یا ساختار عمومی مهم یک تجربه که واقعاً آن را تجربه کرده

کنندگان را منعکس سازد. شده توسط شرکتدقت و واضح، واقعیت توصیفاست. این گزارش باید تا حد ممکن به

 شوند.  یدارشناسی در ادامه بیشتر توضیح داده میهای پدمراحل مهم در تحلیل داده

و  کردن مکتوبنسبت به های تجربیات زندگی دادهمواجهه اولیه با پژوهشگر در  ها:. مواجهه اولیه با داده11-4-8

هم با سیر در هنگام تبدیل گفتارشفاهی به نوشتار، تفکند. اقدام مییا نوشتاری  زبانی شکل به افراد تجربیات شکل تغییر

 شود.  انجام می 31-22به شرح جدول  1«رویکرد امیک، استقالل متن و پرانتزگذاری»توجه به سه معیار نظری 
 ها هنگام مکتوب کردن . معیارها برای تفسیر داده89-11جدول 

 توضیح معیارها ردیف

 نظر افراد درگیردرک، تفسیر و بازنمایی پدیده موردبررسی ازنقطه رویکرد امیک 1

 عنوان یک مجموعه داده مستقل متن مصاحبه به استقالل متن  2

 (پرانتزها در )گذاشتن آن هاداده تحلیل در پژوهشگر اثرگذار تجربیات و تعصبات گذاشتن کنار پرانتزگذاری  3

و مطالعه چندباره ها به بررسی داده هاشنیده و هادیده جسمتبا های حاصل از سؤاالت پژوهش، در این گام بر اساس داده

های آزاد و غیرمتمرکزی یادداشت توانهنگام گوش دادن به مصاحبه می. در پرداخته خواهد شدها برای درک آن

 را برجسته کند. کدگذاری موارد قابل که  داشتبر

-تبدیل می مفهومی هایمقوله بهدر مرحله قبل  پدیده از ایجادشده ادراکدر این مرحله ها: مقولهشناسایی . 11-4-1

به هر گزاره ارزش برابر  وشود کنار گذاشته می گذاریارزش نوع هریعنی سازی معروف است شوند. این گام به افقی

زند. این های متن برچسب میکننده هر یک از بخشهای مشخصشود. طی این مرحله پژوهشگر بر روی تمداده می

ها مفهومی نشانگر چیزی درباره شوند. عناوین تمگذاری میها یا عناوین در حاشیه سمت راست متن، کدبرچسب

 ای استفاده کرد.  کیفیت اساسی ارائه شدن در متن هستند. باید کوشید در این مرحله از اصطالحات حرفه

 هاتجربه از پژوهشگر توصیفر اساس ب هامقولههای مربوط به هر گزارهها: های مقوله. شناسایی گزاره11-4-9

 تأکید دارد.  هاآن توضیح جایبه شدهدیده واقعی تجربیات توصیفبر  توصیف قانونشود. ی میشناسای

های ثابت، غیرتکراری و دارای ها با تأکید بر کیفیتدر این مرحله به محدود کردن افق. فرموله کردن معانی: 11-4-4

هایی از ها و خوشهنهان در جمالت مهم، دستهسازی مفاهیم پبر این اساس از طریق روشنشود. همپوشانی پرداخته می

 شود. های مهم و با معنی به شکل تم یا مضمون معرفی میمعانی از درون گزاره

ه سامان داد شدهاستخراجهای ها و تموتحلیل دادهدر این مرحله به تجزیهها: بندی مقوله. لیست کردن و خوشه11-4-0

های ها بررسی خواهد شد. خوشهدر مرحله قبل، فهرست و روابط آن ادشدهایجهای شود. به این صورت که تممی

های در حال باشد. برای این منظور پژوهشگر باید بین متن اولیه و تم درکقابلباید در رابطه با متن  ایجادشده

                                                           
1. Emic, Autonomy of the Text and Bracketing  
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ازی سول خالصهتواند به یک جدداشته باشد. این مرحله می وبرگشترفتیا به نوعی مراحل قبل، حالت  دهیسازمان

ها قولنقلها و نیز محل های نشانگر هر یک از تمقولنقلهای ساماندهی شده منجر شود. در این جدول به شده از تم

حت از پدیده ت کنندههایی را شامل شود که چیزی درباره کیفیت تجربه شرکتشود. این جدول باید تنها تماشاره می

 های مرحله قبل حذف شوند. برخی از تممطالعه نشان دهند، لذا ممکن است 

این  است. برای قبلی مراحل تماماز  کنندهروشن ادراکی به شدهثبت متن از دستیابیاین مرحله  . توصیف: 11-4-1

منظور به ادغام و یکپارچه کردن توصیفات متنی و ساختاری و نگارش توصیفی جامع برای آشکار کردن جوهره پدیده 

انسجام شهودی، بازتابی از توصیفات  دیگرعبارتبههره، ساختار الزامی و غیرقابل تغییر است. شود. جواقدام می

در های یک پدیده یا تجربه است. ساختاری مرکب و توصیفات متنی مرکب جهت ایجاد امتزاجی از معانی و جوهره

 گیری باید از وصول به جوهره اصلی اطمینان حاصل کرد.نگارش نتیجه

 

 زیابی کیفیت پژوهش. ار11-0

 از اطمینان رایبتهدید این روش گرایش به توصیف داستانی و شخصی و عدم تبیین نتیجه ناظر بر تجربه زیسته است.  

 شدهمانجا توصیفدرباره  را کنندگانمشارکت نظر کار آخر دربهتر است ها به آن اعتباربخشیو  هاداده تحلیل صحت

روایی در پژوهش پدیدار شناختی مهم (. 1384داد )فتحی،  قرار تجدیدنظر مورد را دهش زیاد یا کم محتوای و دش جویا

توان انتظار داشت تا تمامی تفاسیر پدیدارشناسی به شکل یکسان و با دقت مشابه انجام شوند. نتایج است اما نمی

« اداراستفاده و معناسب، قابلعملی، من»صورت عمومی گزارش شود و سایر مردم قضاوت کنند که آیا تم پژوهش باید به

 است. 

 

  پدیدار شناختیاز روش  اجراشدههای نمونه. 11-1  

در این روش پژوهشگر به استناد توصیه و کار در گروه...: مطالعه . پدیدارشناسی درباره ایجاد تعادل بین 11-1-8

ه شکل هدفمند انتخاب و با بیشترین ربط عنوان تعداد مناسب از میان گروه مرتبط بنظران، تعداد ده نفر را بهصاحب

وری آبا طرح هشت سؤال اساسی و ضبط صدا جمع ساختاریافتهها از طریق مصاحبه نیمه دادهکند. موضوعی انتخاب می

 درمجموعها استخراج و کدگذاری شدند. شدند. اظهارات و عبارات مهم و عمده آن سازیپیادهمتن  صورتبهو سپس 

گردیدند. در اقدام بعدی این هشت تم یا  بندیگروهمشخص شد و در ادامه این کدها در هشت تم  کد در تحلیل 161

 متنی توصیف صورتبهب و ترکی« مسئولیت، توانمندسازی، هماهنگی و شناخت»مضمون در قالب چهار مقوله عمده 

 توصیف شد.  14-22های اصلی و فرعی به شکل جدول به تم« مسئولیت»شدند. برای این منظور مقوله 
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 های اصلی و فرعی . خالصه توصیف مقوله مسئولیت با تم84-11جدول 

های تم مقوله

 اصلی 

 کد  مصداق های فرعیتم

 کنندهشرکت

 11-م تعداد مراجعان و فواصل موجود آن مسئولیت هنگام کار انواع مسئولیت

 7-م استفاده از ساعات استراحت در زمان کار

در مسئولیت 

 آموزش

 8-م شده برای آموزش بینیپیشاستفاده از ساعات 

 9-م استفاده از ساعات حضور در منزل مسئولیت در خانه

 ... ... صالحیت ناکافی دالیل

 ... ... ضعف اطالعات

 ... ... خودادراکی گروهی

 ... ... خشنودی پیامدها

 ... .... توجه به نیازها

 ... .... رفع خستگی 

شود. در ها بیشتر توضیح داده میگیری آنها و چگونگی شکلهای فرعی بر اساس مصداقدر ذیل هر جدول، تم     

ود. شساماندهی می بهبوددهندهکنندگان برای تغییرات های شرکتهای فرعی، دیدگاهنهایت و پس از توصیف اولیه تم

یی از جدول فوق و ارائه توصیفی یکپارچه از مجموعه آن و ارائه یک جدول بندی نهاگیری با جمعگام پایانی ارائه نتیجه

 رکدقابلجدولی که محتوای روشن، یکپارچه و های اصلی و فرعی نهایی شده است. برای هر چهار مقوله با معرفی تم

 دارد. 

 

و  کنندهمصرف رفتار بارهدر «بینش کسب و معانی تجارب،» فهم برای: کنندهمصرفدر رفتار  پدیدارشناسی. 11-1-1

 پدیدار»ا بدر این راستا . درک استفاده پدیدار شناختیتوان از روش می، «کنندهمصرف تجربیات»از  واقعی درک نوعی به

 رضف در پدیدار شناختی وجود گرا. شودپرداخته می کنندهمصرف تجربیات مطالعه و سازیمفهومبه  «وجودگرا یختشنا

. دارند داریمعنی و متقابل وابستگی یکدیگر به تجارب نآ در که است اجتماعی کلیت یک فرد یزندگ که ستبر این ا

ر بندی پژوهشی د. جمعها اقدام کردها و مقولهتوان به شناسایی کدها، تمگفته میهای پیشدر این نوع با توجه به گام

 (.1393پور، حسینقلی )قدس الهی، روحانی و گیری( به شکل زیر بوداین خصوص )بخش نتیجه
عنوان عامل مزاحم و برند، فروشندگان را بههایی دارند و از فرایند خرید آن لذت میزمانی که خریداران در مورد محصول موردنظر آگاهی

بیگانه  اران با محصولها بیایند. اما زمانی که خریدها کمک کنند یا حتی به سراغ آنبینند و دوست ندارند که فروشندگان به آنمداخله جو می

شوند که اطالعات الزم را برای خریداران های اطالعاتی در نظر گرفته میعنوان عاملبرند، فروشندگان بههستند و از خرید آن هیچ لذتی نمی

ند به سراغشان بیای سرعتکنند. در این حالت خریداران عالقه دارند که فروشندگان بهو زحمت خرید را برای خریدار کم می کنندفراهم می

عنوان عامل اجبار مشتری به خرید و مداخله کننده در فرایند خرید در نظر گرفته ها را معطل نگذارند. در قسمت اول فروشندگان بهو آن
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طالعات الزم توانند از طریق فراهم کردن اآیند که میحساب میدهنده در فرایند خرید بهشوند اما در قسمت دوم، عامل مؤثر و آگاهیمی

 بخش بودن خرید را کاهش دهند.برای مشتریان، ناخوشایندی و عدم لذت
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 م سووفصل بیست

 شناسینشانهآشنایی با روش پژوهش 
 

 شناسینشانههدف کلی: آشنایی با روش پژوهش 

 اهداف یادگیری

  شناسینشانهآشنایی با مفهوم روش پژوهش 

 شناسینشانهگیری در مالحظات نمونهنایی با آش 

 شناسیدر نشانه آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 شناسیها در نشانهآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

 سروکار «هنری آثار دیگر و تلویزیونی هایبرنامه فیلم،»محتواهایی چون  در «معنا» آفرینش با اول درجه در شناسینشانه

 شناختینشانه تحلیل کلیدی مفهوم دو روابط، و هانشانه چیست؟ آن نقش و نشانه که دهدمی نشان علم این. دارد

 شناسی پرداخته خواهد شد. در این فصل به معرفی روش نشانه. هستند

 

 . مفهوم روش نشانه شناختی 19-8

های بیشتری را در پیرامون زندگی خود رمزگشایی نی بتواند نشانهها است و هر انساجهان پیرامون ما سرشار از نشانه

-، پیامئمعالها از طریق نظام کند. انسانکند، بیشتر با دنیای خود آشنا خواهد شد و احتماالً بهتر با آن ارتباط برقرار می

الئم همان زبان و در کنار آن انواع ترین این عکنند. یکی از رایجهای خود را تنظیم و با خود و دیگران ارتباط برقرار می

واع شناسی به دنبال مطالعه انتوان مورد توجه قرار داد. نشانهرا می« ریاضی، موسیقی، تصویر و نمادهای گرافیکی»عالئم 

 ها با یکدیگر است. ها، معنای عالئم و ارتباط آنگونه نظاماین

ها با این عالئم مختلف است. رمزگذاری آن« پیام» هرگونهری گیاهمیت مطالعه عالئم در آن است که ماهیت شکل     

اید نظام ب« مبادله پیام»دهد. بنابراین برای فهم هر موقعیتی در را تحت تأثیر قرار می« پیام»فرایند رمزگذاری، ماهیت 

ها و در با سایر نشانهدر یک محتوا است که در ارتباط عملیاتی رمزگذاری و انتقال آن را شناخت. نشانه مفهومی تحلیلی 

   (.  1383است )سجودی،  تحلیلقابلای یک نظام نشانه

برای . دوشمی محتواسازنده  هاینشانه نظام معطوف توجه تمام، «شکل و محتوا» موقت تفکیکبا  شناسینشانه تحلیل در

 به ربوطم معانیبا  هانشانه از نظامیشامل  بلکه ؛و امثال آن نیست ساالد، استیک فقط تلویزیونی برنامه در «غذا»نمونه 

 ایانهنش هاینظام مطالعه علم ،شناسینشانهخواهد بود. « امثال آن و تملی پیشرفت، سلیقه، پایگاه،»چون  موضوعاتی

 و هانشانه ها،رمز عالئم،» پس در پنهان حقیقت فهممنظور به پژوهش و ویلأتبرای « امثال آن و ،هارمز زبان،»مانند 

 .(1389است )تاجیک،  1-23دارای محورهایی به شرح جدول و  «انماده
 شناسی. محورهای روش پژوهش نشانه8-19جدول 

 محورها ردیف

 مند و در جستجوی معناهای پنهان و ضمنی های ساختهای تحلیل متون در حکم کلیتاز روش 1

 دهی معنا بافت در شکلهای درگیر در متون و نقش تأکید بر نظام قواعدی حاکم بر گفتمان 2

 ها و رمزگان فرهنگی نشانگر چگونگی تولید معنا با متون و از طریق چینشی خاص از نشانه 3

 عنوان نمادهایی گویا و ابزاری برای تسهیل فرایندهای اجتماعی ها عالوه بر اصطالحات نمادین، بهتأکید بر نشانه 4

 ص ای مشخترکیب دال و مدلولی خاص در برهه 5

با  «هاارتباط سازوکار ادراک» و «هاداللت شناخت» قلمرو دو در پژوهش روش عنوانبه م1951 دهه از شناسیشانهن      

 مانند ای های نشانهشناسی دانش مطالعه نظامنشانه .(1391پور، )عباس رویکردی ساختارگرایانه مورد توجه قرار گرفت
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-نشانه فرانسوی سوسور دو فردیناند ازنظراست. « هادانش نشانه»و به تعبیری « ل آنو امثاها عالمت ها،ها، رمززبان»

 هاینظام علمی مطالعه»رس دسن ازنظرو  «اجتماعی زندگی چارچوب درون در هانشانه حیات مطالعه دانش» شناسی

 به انارجاعش و گفتاری یا نوشتاری یهانشانه بین رابطه ویژهبه نمادها و هانشانه مطالعه دانش» کالینز ازنظرو « اینشانه

است و  «انتقادی و تفسیرگرایانه»های کیفی رویکرد این روش مانند بسیاری از روش .است «ایده جهان یا فیزیکی جهان

حتی  به یک روش پژوهش فراگیر و« مطالعه عالئم»شناختی یا تحلیل نشانهتأکید دارد. « تفسیر»بر « گیریاندازه» جایبه

شته تخصصی دانشگاهی بنام سیموتیک در مطالعات مربوط به ارتباطات جای باز کرده است )محسنیان راد، یک ر

1385 .)  

 هاروایت یا هاداستان طریق از و شدهساخته چگونه پیام یک در معنا که است این اساسی لهئمس شناسینشانه در     

 عانیم با هانشانه بین روابط تحلیل وسرشار از نشانه  ایرسانه نومت داخل در توانمی را هانشانه. است شدهداده ارتباط

 یکا ی مجله جلد روی عکس دیواری، تبلیغ»مانند  معین بستر یکدر  ایرسانه پیام ای،رسانه متن از منظور. ددنبال کر

 وت،ص تصاویر، کلمات،» ظامن مانند مختلفی اینشانه هاینظام از ایرسانه متون. است« تلویزیونیرادیویی و  برنامه

 رموز، و هانشانه این. هستند رموز و هانشانه و عالئم از نظامی حاوی ارتباطی یندافر کی .کنندمی استفاده «غیره و ژست

 فرهنگی،» رمزهای مانند مختلفی هاینشانه و رموز. ندی خاص هستمتالعبرای انتقال معنا با  توافقاتی یا قواعد

  .دارند وجود «غیره و نیزبا کی،یایدئولوژ

مانند  دیداری و شنیداری یا مکتوب ایرسانه نومت یک درها را و رابطه نشانه معانیگی ایجاد چگون شناسینشانه

سازنده  یهانشانه نظام بر و جدا قالب از محتوا کار این برای. کندمی بررسی« تلویزیونی هایبرنامه و هافیلم مطبوعات،»

حور توان در سه مشناسی را میهای کاربردی نشانهانواع جنبه درمجموع تا(.، بیصداوسیما)دانشگاه  ودشمی متمرکز متن

دنبال  2-23به شرح جدول « هاشناختی در سایر حوزهتحلیل نشانه»و « تحلیل متون چندنظامه»، «معنای نهفته در پیام»

 (. 1395کرد )خنیفر و مسلمی، 
 شناسی   کاربردی نشانههای . انواع جنبه1-19جدول 

 توضیح انواع ردیف

 ای فراتر از قواعد دستوری با معانی پیچیده و پنهان وابسته به فرهنگ های نشانهشناسایی نظام پیام در نهفته معنای 1

 ن اای مانند صوتی و تصویری و اغلب بدون دستور زبشناسایی موارد با بیش از یک نظام نشانه چندنظامه متون تحلیل 2

 شناسی و امثال آن معماری، پزشکی، ورزش، جانورشناسی، گیاه»هایی چون انواع حوزه هاحوزه سایر 3

 

 شناسیمراحل اجرای تحلیل نشانه. 19-1

    را مورد توجه قرار داد.  3-23 دولتوان مراحل جشناسی میبرای اجرای تحلیل نشانه
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 ناسی ش. فرایند اجرای تحلیل نشانه9-19جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 شناسی، اهداف و سؤاالت پژوهش و انتخاب رویکرد نشانهلهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 گیری هدفمند یا معیار محوراغلب نمونه گیرینمونه 2

 شناسی   با تأکید بر مالحظات نشانه هاآوری دادهجمع 3

 جانشینی و نشینیهم، کنایه و استعاره، زمانی در و زمانیهم، یبینامتنهای با تأکید بر روش اهوتحلیل دادهتجزیه 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 

 شناسیتحلیل نشانهیکردهای رو. 19-9

یرا خلق است؛ زها بیشتر از خود نشانه« روابط»هستند. اهمیت « روابط»و « هانشانه»شناسی دو مفهوم کلیدی تحلیل نشانه

گیرد. برای نمونه در زبان، روابط حروف و کلمات است که باعث ایجاد ها صورت میمعنا با برقراری روابط بین نشانه

-ها مشخص میتنهایی معنای خاصی ندارد و معنا و ارزش آن در رابطه با دیگر نشانهای بهمعنا خواهد شد. هیچ نشانه

 استفاده کرد.  4-23هایی به شرح جدول توان از روشمی« هاابط بین آنها و رونشانه»شود. برای تحلیل 
 شناسی   های تحلیل نشانه. انواع روش4-19جدول   

 توضیح انواع ردیف

ها از صحنه استفاده آگاهانه یا ناآگاهانه از مطالب متون موجود در متن جدید مانند تکرار بعضی بینامتنی  1

 های جدید  های قبلی در فیلمفیلم

 یا تحلیلی بر روابط عناصر متن و در زمانی یا تاریخی بر نحوه تکامل روایت تأکید دارد.  زمانیهم و در زمانی زمانیهم 2

 ویژه شباهت اما کنایه بر رابطه مبتنی بر تداعی تأکید دارد. استعاره بر رابطه دو چیز از راه قیاس و به استعاره و کنایه 3

 عوضبر  جانشینیو  (افقی محور) هانشانه قرارگرفتن هم کنار از نهایی معنای ایجادبر  نشینیهم  و جانشینینشینی هم 4

 تأکید دارد.  دیگر نشانه با نشانه یک تعویض با عمودی محور با معنا کردن

-در این تحلیل اصل بر تقابل شود.ها با قرار گرفتن در کنار هم آشکار میگرایان اعتقاد دارند که معنای نشانهساخت     

« متن، کتاب، فیلم، صوت و امثال آن»در انواع « طبیعت/فرهنگ، مرگ/زندگی، مرد/زن و امثال آن»های دوتایی مانند 

ساختاری و »با تحلیل عناصر  پیام در نهفته معانی دنبالبه پیامهای رمز و هانشانه بررسی با شناسینشانهشود. گذاشته می

 . است 5-23ه شرح جدول ب« پارامتری
 ها  شناسی رسانهبرای تحلیل نشانه موردتوجه. عناصر 0-19 جدول

 توضیح عناصر ردیف

 ایرسانه متن دریک هاآن عملکرد و هانشانه ساختاری 1

 .گذارندمی اثر هانشانه طریق از ارتباط یندافر برکه  هاآن درون ارتباطبا  محیطی عناصر پارامتری 2

 موقعیت» اب مرتبط و  متنوع فرامتنی پارامتری عناصر با تنگاتنگ ارتباط در ساختاری عناصر ایرسانه متن یکدر       

 تا(.، بیصداوسیما )دانشگاه هستند« محیطی عناصرو دیگر  ایرسانه متن مصرف یا تولید نیت ،فرهنگی، اجتماعی



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

381 

« عالئم شیوه تفسیر»های خاص هستند که بر ر جوامع و فرهنگرمزها شکل بسیار پیچیده از تداعی معانی و مبتنی ب     

هایی مشخص با معانی خاص خود است که ضرورت رمزشناسی خاص هر رسانه و ای تابع رمزگذارند. هر رسانهاثر می

-نهبر این اساس رویکردهای مختلفی برای نشا(. 1393کند )همدانی، شناسی برجسته میادبیات آن را در تحلیل نشانه

 شکل گرفته است.  6-23شناسی به شرح جدول 
 شناسی   . انواع رویکردهای نشانه1-19جدول   

 توضیح انواع ردیف

 و الک، پیرس 1

 موریس

 مواردی چون ارتباطات غیرکالمی و اطوار پژوهی یا شیوه تعامل مکانی )فاصله پژوهی(

 اهای فرازبانی و فرهنگی در ابعادی چون هنر و سینمنشانه مبتنی بر نظریه اطالع و با تأکید بر مطالعه سایبرنتیک 2

 دوسوسور و بارت پیرس، شناسی تأکید بر الگوهای زبان شناختیسنت زبان 3

 ترکیبی از موارد قبلی مانند آثار امبرتوآکو  ترکیبی 4

  

ترین رویکردها است. یجشناختی از راشناختی با رویکرد زباننشانهشناختی دوسوسور: . رویکرد زبان19-9-8

سوسور این «. ها حاکم استاند و چه قوانینی بر آنها از چه تشکیل شدهنشانه»دوسوسور بر این امر تأکید دارد که 

 دهد.توضیح می 7-23به شرح جدول « دال و مدلول»دو وجهی  رویکرد را با الگوی
 شناسانه دو سوسور . محورهای رویکرد نشانه3-19جدول 

 توضیح محور ردیف

 شدهگفته یا نوشته کلمه دیداری تصویر یا آوایی تصویر دال 1

 شناختیزبان لحاظ به کلمهموضوع تجسم شده توسط  یا مفهوم مدلول 2

       

طرح و بر ای را مشناختی گفتمان تازهچارلز سندرس پیرس نیز با رویکرد زبانشناختی پیرس: . رویکرد زبان19-9-1

 تأکید کرد.  8-23به شرح جدول « هاگانه انواع نشانهبندی سهطبقه»و دیگری « رابطه سه وجهی داللتی» دو موضوع مهم
   شناسانه پیرس محورهای رویکرد نشانه. 1-19جدول 

 توضیح انواع ردیف محورها

 سه رابطه

 وجهی

 داللتی

 مان دال سوسور(.  نشیند )هجای چیز دیگری میفرد به ازنظرنشانه چیزی است که  بازنمود 1

 شود. یا ابژه و مرجع و چیزی که نشانه به آن ارجاع داده می موضوع 2

 معنای حاصل از نشانه )همان مدلول سوسور( تفسیر 3

 انواع

 هانشانه

  «نمودار و نقشه، نقاشی تابلوی عکس،»مانند  خود مرجع با فیزیکی تشابهیا شمایل بر اساس  تمثال 1

 دف   به نشانه تصا برخورد و ترمز صدایمانند  مرجع با علی و زمانی، مکانی نزدیکیایه بر اساس یا نم شاخص 2

 انیسرگرد و تردید نمادعنوان به فیلم درراهی بر اساس رابطه قراردادی یا اختیاری با مرجع مانند سه نماد 3
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 مرجع به هانشانه زیرا نامید «مرجع» توانمی را مدلول اام است «پیرس گانهسه یاهنشانه» همان گرتاللد یا دال          

. دارد اشاره خارج جهان در «مرجع»یا « واقعی سرخ گل» به «نشانهعنوان به سرخ گل کلمه» مثال برای. دارند اشاره خود

 اتاوق. بعضیدهند اعارج پیام فرستنده موردنظر مرجع به را ما ارتباط هنگام تا اندشدهابداع ینا برای هانشانه درواقع

 یک بهداللت  جایبه نشانه اینجا در .هستند «استخس» مثابهبه «گرددندان»مانند  کنایه و استعاره اب «هامدلول و هادال»

  .کندمی اشاره ذهن از دور مدلول یک بهشده، شناخته مدلول

ز نشانه، داند. بر اساس الگوی او امی« کلیت فرایند»یا « نشانگی»پیرس تعامل بین بازنمود، موضوع )ابژه( و تفسیر را      

و معنای « موضوع یا ابژه»است. توقف خودروها در پشت آن « بازنمود»ها، یک راهنمایی در چهارراه قرمزچراغ

ش نق»د و لذا شوحاصل می تفسیرکنندهاست. معنا از تفسیر فرد « تفسیر»توقف،  منزلهبهاز آن برای رانندگان  ایجادشده

 (. 1391همواره بسیار مهم است )محمدپور، « تفسیرگر

 

 حلیلت و «هاساخت»یا  معناهادنبال شناسایی و فهرست کردن به رتابرویکرد شناختی بارت: . رویکرد زبان19-9-9

 ادبیات، موسیقی، پوشاک، عکاسی، سینما، نقاشی، گرافیک و امثال»انواع محصوالت چون  در شدن آشکار هنگامها آن

 مستندسازی و تشخیص برایها و قواعد معناساز آن خواهد بود. است. در این رویکرد هدف شناخت انواع زبان« آن

 . تا()دانشگاه صداوسیما، بی شودمی هدایت 9-23به شرح جدول  سؤال سه طریق از شناسنشانه ،ایرسانه ساخت
  ایبرای تشخیص و مستندسازی ساخت رسانه سؤال سه. 3-19جدول 

 سؤال  ردیف

 دهد؟می معنایی چه (غیره و ژانر متن،) معین ساخت یک 1

 کند؟می بازنماییرا  دهندهارائه معنای چگونهمعین  ساختیک  2

 دهد؟میمشخصی را ارائه  معنایمعین چرا  ساختیک  3

از گفتار را در  تریبزرگش نیستند، بلکه بخ واژهتکیا  هجاتکهای درجه دوم، واحدهای آن گونه زباندر این     

ان/گفتار، زب»های موجود بین شناسی به بررسی دیالکتیک. بارت با استفاده از قواعد زباندهندشکل میها نشانهارجاع به 

 پردازد. می« دال/مدلول، نظام/همسازه و تطابق/تضامن

 

حلیل جای تأکید بر تهاد کرد که بهآکو با ترکیب رویکردهای مختلف پیشن. رویکرد ترکیبی امبرتو آکو: 19-9-4

او واقعیتی  نظرازتأکید داشت.  «فرایند تفسیر و فلسفه زبان»و « کاربردشناسی روایت»باید بر مطالعه « ایقراردهای نشانه»

ها نشانه عدرواقگیرد. شکل می« بیانی به محتوایی»با ارتباط که است  «نقش نشانه»چیز بنام نشانه وجود ندارد بلکه همه

ند. کای تازه را ایجاد میقواعد رمزها و همبستگی بین عناصر هستند و هر عنصر در ارتباطی تازه، نشانهنتیجه مشروط 

    (.   1383صورت محتوایی و صورت بیانی است )سجودی،  پیوستگیهمبهای حاصل نوعی یعنی نقش نشانه
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 یشناسگیری در روش تحلیل نشانهمالحظات نمونه. 19-4

فرهنگی، ایدئولوژیکی، زبانی، »ای مانند انواع رمزهای نشانهو با تأکید بر هدفمند اغلب شناسی گیری در نشانهنمونه

توجه داشت. اصل نمایندگی « نمایندگی و همگونی»اصول دو به  گیری بایداین نمونهاست. در « تمثال، شاخص و نماد

نمونه  تأکید دارد. اصل همگونی« اقتصادی و امثال آنسن، جنس، طبقه»مختصاتی چون ا شده بتفکیک ینمونه بر انتخاب

 تأکید دارد. « هاآوری دادهابزار و دوره جمع»و  «مفهوم یا نوع روایت مورد تحلیل ازنظرها متن یهمگون»نیز بر 

    

   شناسیآوری داده در روش تحلیل نشانه. مالحظات جمع19-0

مشاهده، مصاحبه، »توان از مورد مطالعه در پژوهش بستگی دارد و بر اساس آن می« دودهمح»ها به آوری دادهروش جمع

 استفاده کرد. « اسناد، تصاویر و متن

 

 شناسینشانهها در . مالحظات تحلیل یافته19-1

-ندی رفتتوان در فرایشناسی را میها برای تحلیل، فرایند تحلیل نشانهسازی آنها و آمادهآوری دادهپس از جمع

شناسی را مشخص کرد. برای نمونه قبل از اجرای تحلیل باید رویکرد نشانهدنبال کرد.  11-23شرح جدول وبرگشتی به

ها در زندگی اجتماعی مورد توجه قرار اگر اهداف و سؤاالت پژوهش با رویکرد سوسور باشد، باید مطالعه حیات نشانه

اع های نوشتاری یا گفتاری و ارجها و نمادها با رابطه بین نشانهمطالعه نشانهگیرد. یا اگر با رویکرد پیرس باشد، باید 

 ها به جهان فیزیکی یا جهان ایده همراه شود.  آن
 شناسی حل اجرای تحلیل نشانها. مر81-19جدول 

 توضیح مراحل ردیف

ها، حاکم در ایجاد معنا به نشانههای مهم، بر چه چیزی داللت داشتن، نظام شناسایی دال های مهمجداکردن نشانه 1

 شناختی دخالت کنندهها و انواع موضوعات ایدئولوژیکی و جامعهانواع رمزها در نشانه

ا شناختی یهای مرکزی، در طبقات گوناگون و اهمیت روانشناسایی انواع تقابل و رابطه شناسایی ساختار جانشینی متن 2

 ها اجتماعی آن

 شناسایی رابطه افقی عناصر در زنجیره گفتار مانند رابطه دستوری   ننشینی متشناسایی ساختار هم 3

 بندی بر اساس همگونی های زیرین و طبقهیکپارچه کردن مفاهیم و رابطه بندی  سازی و طبقهیکپارچه 4

 ارائه معنا در هر یک از مراحل و آشکارسازی هویت تحلیل  تحلیل و تفسیر 5

 

 فیت پژوهش. ارزیابی کی19-3

توان از اعتبار و ارزیابی فرارونده استفاده کرد. در این نوع ارزیابی باید شناسی میبرای ارزیابی کیفیت پژوهش نشانه

را فراتر از شکل ظاهری آن مطالعه کرد. جنبه دیگر از ارزیابی روایی، مناسب و « ها و معانیفرایندها، مفاهیم، ایده»

 و خواننده خبره پژوهش است.  مرتبط بودن آن برای پژوهشگر
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  چهارموفصل بیست

 آشنایی با روش پژوهش جامعه سنجی
 

 سنجی جامعههدف کلی: آشنایی با روش پژوهش 

 اهداف یادگیری

  جامعه سنجیآشنایی با مفهوم روش پژوهش 

  جامعه سنجیگیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

  جامعه سنجیآوری داده در جمعآشنایی با مالحظات 

 سنجی ها در جامعهوتحلیل یافتهآشنایی با مالحظات تجزیه  
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 مقدمه

 بیعیط گروه یک در طرفهیک یا متقابل دفع و جذب ازنظر روابط گیریاندازه و مطالعهعنوان راهی برای به جامعه سنجی

 شد. در این فصل به معرفی روش جامعه سنجی پرداخته خواهد شد.  پیشنهاد

 

  جامعه سنجی. آشنایی با مفهوم 14-8

منظور ارزیابی پیوندهای ارتباطی مثبت و منفی بین اشخاص درون یک گروه به الگوهای متعددی به جامعه سنجیروش 

هر عضو گروه از ظرفیت ارزیابی دیگر اعضای گروه بر اساس »اشاره دارد. اساس روش جامعه سنجی بر آن است که 

ای یا امکان ارزیابی همه از همدیگر صورت وردار است و این ارزیابی در یک طرح دورهیک یا چند معیار مشخص برخ

بین کودکان « هادافعه»و « هاجاذبه»منظور ارزیابی ن بههای جامعه سنجی اغلب برای مطالعه روابط هماالروش«. گیردمی

  (.  2119شود )سیلسن، و بزگساالن استفاده می

گیری روابط یک روش پژوهش کمی برای اندازهرا جامعه سنجی پیشرو و مبدع این روش،  وانعنبه( 1953مورنو )     

« هاهای سازمانی و تعیین موقعیت هر فرد درون آنمطالعه ارزیابانه درباره گروه»را جامعه سنجی داند. او میاجتماعی 

کشف و آشکارسازی ساختارهای پنهان  . در این روش ارزیابی از درون ساختار است. جامعه سنجی بهکندتعریف می

های ممنوعه، توافقات ایدئولوژیک ها، باورهای پنهان، برنامه، زیرگروهگروهیدرونهای وابستگی» ازجملهدرون گروه 

-نما بهابداعات مورنو در جامعه سنجی طراحی گروه از کند.کمک می« های محبوب درون گروهو ستاره گروهیدرون

روابط  ندهکنتعیینهایی با ترسیم خطوط نقاط یا گره عنوانبهبود که از طریق آن وضعیت افراد  مندامنظ روشعنوان یک 

های مورنو را نشان نماها یا سوسیوگرامگروه 1-24. شکل (1953)مورنو، شودها به شکل گرافیکی نمایش داده میبین آن

 دهدمی
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 نماهای مورنو . انواع گروه8-14شکل 

اجتماعی روابط پرداخته –های عاطفی ها برای شناسایی و کشف شبکهپژوهش جامعه سنجی به مطالعه گروهدر       

شود. این معیارها در قالب تعیین می 1-24شود. این امر بر اساس معیارهای خاصی همچون مواردی به شرح جدول می

 کنند. کنندگان را فراهم میها از مشارکتسؤاالت زمینه جذب داده
 هااجتماعی حاصل از روابط در گروه های عاطفی و. معیارهایی برای شناسایی شبکه8-14جدول 

 معیارها ردیف

 یک از اعضای گروه دارید؟تمایل به کار در کنار کدام 1

 گیرید؟ برای رفع مشکالت کاری خود از چه فردی در گروه مشورت می 2

 ها داشته باشد؟ی رضایت بخشی برای اجرای پروژهتواند رهبربه نظر شما چه کسی در گروه می 3

 رد طرفهیک یا متقابلصورت به «دفع و جذب» ازنظر روابط گیریاندازه و مطالعهگونه معیارها و سؤاالت برای این     

-مشخص می« گروه ارساخت و افراد روابط گروه، یک در افراد پذیرش درجه»است. با این محاسبات  طبیعی گروه یک

 یعاطف روابط تواندمیرا شناخت. این مطالعه  «افراد متقابل روابطمهم در  یشخصیت صفات»توان ود. همچنین میش

آشکار کند. از این نتایج  را گروه یک افراد بین موجود «تفاوتیبی و مخالفت دفع، جذب، همدلی، همدردی،»ازجمله 

 روهگ پویایی و انسجام میزان تعیین گروه، وضعیت شناخت د،افرا شناخت ها،مسئولیت اعطای»توان در مواردی چون می

 استفاده کرد. « امثال آن و

 را« اجتماعی علوم پژوهشگران و شناسانروان شناسان،جامعه» تمامی توجه امروزه که است روشی« جامعه سنجی»     

فاده روش است این از تواندمی اشدب داشته سروکار جامعه یک با نحوی به هرکسی طورکلیبه و است کرده جلب خود به

 ایجنت بهبود جهت در توانندمی با استفاده از روش جامعه سنجی« آموزش، صنعت و ارتش»کند. همچنین فعاالن عرصه 
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 تواندب آن وسیلهبه که کندمی فراهم شناسروان ای معلم یک برای را ابزاری جامعه سنجی آزموناستفاده کنند.  خود کار

 هر نقش و اجتماعی موقعیت از و آورد دستهبارزیابی  و آموزشتحت  هایگروه خصوصی زندگی مورد در اطالعاتی

ت با پرسشی به این مضمون اس پرسشنامهآوری ابتدایی آن استفاده از ابزار جمع. شود باخبر هاگروه این در افراد از یک

 حلیلت به سپس این تمایل وجود ندارد؟ یککدام باد و وجود دار ارتباطتمایل برقراری  گروه اعضای از یککدام با» که

با « ترسیم نقشه اجتماعی»یا « تحلیل شبکه اجتماعی»های اخیر در سال. (1366)آذری،  شودمی پرداخته هاپاسخ این

« لوفهابز یا اینگفی، پاجک، کی»افزارهای متعددی همچون مبنای جامعه سنجی موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. نرم

یک سامانه خدمات شبکه اجتماعی و تارنمایی است « بوکفیس»اند. شدهها به بازار معرفیبرای انجام این نوع پژوهش

 کند. که در سطحی بسیار بزرگ بر اساس جامعه سنجی عمل می

رایج است. در آموزان نیز بسیار وپرورش و میان دانشاستفاده از روش جامعه سنجی و اجرای آن در سطوح آموزش   

ود. در شها تأکید میآموزان از سوی سایر همکالسیشدن دانشعنوان میزان موردپذیرش واقعاین رویکرد بر محبوبیت به

ها یا معیار محبوبیت در مقاطع تحصیلی مختلف وجود هایی در شاخصدهد که بین تفاوتها نشان میاین زمینه پژوهش

ای محبوبیت یا جامعه سنجی برای شناخت دقیق روابط در گروه بسیار مهم است دارد. بر این اساس انتخاب معیاره

 (.  2117)کوثیر و پجاک، 

 

 . فرایند اجرای جامعه سنجی14-1

    را مورد توجه قرار داد.  2-24 دولتوان مراحل جسنجی می برای اجرای جامعه
 . فرایند اجرای جامعه سنجی 1-14جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش لهئمسبیان  راحی پژوهشط 1

 با مالحظات روش جامعه سنجی و تأکید بر انتخاب گروهی کوچک یا بزرگ بر اساس هدف پژوهش گیرینمونه 2

 سنجی  های جامعهبا تأکید بر آزمون هاآوری دادهجمع 3

 های با تأکید بر روش اهوتحلیل دادهتجزیه 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع یریگبحث و نتیجه 5

       

 گیری در جامعه سنجی. مالحظات نمونه14-9

تواند به الگوهای رابطه در سطح کنند. این روش میهای درون گروه معرفی میکننده شبکهجامعه سنجی را گاهی کشف

 ها و همسایگان بپردازد.  د سازمانهای بزرگ ماننهای کوچک مانند فرد و گروه کوچک و جمعیتجمعیت
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 جامعه سنجیها در و تحلیل یافتهها آوری داده. مالحظات جمع14-4

آزمون جامعه » .شودانجام می« های جامعه سنجیآزمون»بنام های مرتبط ها در جامعه سنجی با آزمونآوری دادهجمع

ار که، کشف روابط این افراد و آشکار ساختن خود گروه بهای برای تعیین درجه پذیرش افراد در یک گرووسیله «سنجی

آموزان یک کالس، کارگران یک کارخانه، بازیکنان یک از اعضای یک گروه معین مانند دانشکار رود. برای انجام این می

در  هاا آنشود تا افرادی را از میان دوستان خود مشخص کنند که تمایل همکاری بتیم فوتبال و امثال آن خواسته می

 شود. پرسیده می 3-24ساله سؤاالتی به شرح جدول  14تا  11آموزان انجام یک کار معین دارند. برای نمونه از دانش
 ساله 84تا  81 آموزاندانش. آزمون جامعه سنجی برای 9-14جدول 

« از نفر اول تا سوم»ترتیب خود را به موردعالقههای همکالسی ردیف

 عرفی کنید. برای کارهای زیر م

 نفر سوم نفر دوم نفر اول

    زنگ تفریح بازی در برای   1

    برای انجام یک کار گروهی  2

آموز خواسته وجود دارد که در آن از دانش« جامعه سنجیادراک »، آزمون دیگری بنام 3-24آزمون جدول  موازاتبه     

 (. 4-24 لکنند )جدوکند، او را برای این موارد انتخاب میترتیب بنویسید که تصور میشود تا اسم کسانی را بهمی
 ساله 84تا  81 آموزاندانش. آزمون ادراک جامعه سنجی برای 4-14جدول 

 نفر سوم نفر دوم نفر اول کنند. برای امور زیر انتخاب می شماراها کدام همکالسی ردیف

    برای بازی در زنگ تفریح   1

    روهی برای انجام یک کار گ 2

-شود. همچنین مینشان داده می« جامعه سنجیهای ماتریس»های دوبعدی بنام صورت جدولها بهنتایج این آزمون     

موقعیت او در گروه را رسم کرد. بسیاری  دهندهنمایشنمای گروهتوان برای هر یک از اعضای گروه، یک نمودار یا یک 

یان آموزان و دانشجودنبال شناسایی دانشوزشی و پرورشی با استفاده از این روش بهریزان آماز معلمان، اساتید و برنامه

 برای رفع مشکالت احتمالی هستند. هاآن بهمنزوی و مطرود و کمک 

آموز انجام شد. در دانش 351مقطع متوسطه اول و پایه نخست آن به تعداد  کالس دهبرای نمونه پژوهشی بر روی      

را  5-24ها از معلمی که درس زیادی با آن کالس داشت، خواسته شد تا مواردی به شرح جدول کالسمورد هر یک از 

 مشخص کنند. 
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 آموزان پایه اول متوسطه اول برای پاسخگویی معلمان . آزمون جامعه سنجی دانش0-14جدول  

 نفر سوم نفر دوم نفر اول  در محورهای زیر مشخص کنید. ترتیب بهآموزان را سه نفر از دانش ردیف

آموزان تمایل به همکاری با افراد کالس که سایر دانش ترینمحبوب 1

 ها دارند. آن

   

آموزان تمایلی به همکاری با مطرودترین افراد کالس که سایر دانش 2

 ها ندارند. آن

   

    صمیمی که تمایل دارند با یکدیگر باشند. کامالًدوستان  3

    منسجم  کامالًای فرعی هگروه 4

مورد آزمایش قرار گرفتند. ناظم مدرسه در جمع  جامعه سنجیهای آموزان هم با آزمونبه دنبال آزمون باال، دانش      

ک کند که یاعالم می کار اینها تنظیم کند. برای های سال بعد را با نظر آندهد که کالسها پیشنهاد میآموزان به آندانش

ا به این ههای یکدیگر نگاه کنید و با اطمینان از محرمانه بودن و ماندن پاسخاغذ بردارید و  بدون اینکه به پاسخصفحه ک

را در باالی کاغذ بنویسید. حاال به این سؤاالت که « امروز تاریخنام، نام خانوادگی، کالس و »سؤاالت پاسخ دهید. ابتدا 

. فهرست ها را بنویسیدخ دهید. الزم نیست که شما سؤاالت را بنویسید، فقط پاسخخوانم پاسرا دو بار برایتان می هرکدام

 . (1368)گنجی، است شدهمعرفی 6-24آموزان در جدول سؤاالت ناظم از دانش
 ده کالس مربوط به پایه اول متوسطه اول  آموزاندانش. سؤاالت ناظم از 1-14جدول 

 سؤاالت ردیف

 اولویت بنویسید(   ترتیب بهها در یک کالس باشید؟ )د با کدام همکالسیدر سال آینده تمایل داری 1

 ها در یک کالس باشید؟ )به ترتیب اولویت بنویسید(  در سال آینده تمایل به ندارید با کدام همکالسی 2

وانید ت، اگر نمیویسیدیت بنواول ترتیب بهزنید چه کسانی تمایل دارند با شما در سال آینده در یک کالس باشند؟ حدس می 3

  دانم. کند، ب( نمیاسمی را بنویسید یکی از این دو پاسخ  را بنویسید: الف( کسب من را انتخاب نمی

وانید تیت بنویسید، اگر نمیوترتیب اولزنید چه کسانی تمایل ندارند با شما در سال آینده در یک کالس باشند؟ بهحدس می 4

 دانم.  کند، ب( نمین دو پاسخ  را بنویسید: الف( کسب من را انتخاب نمیاسمی را بنویسید یکی از ای

 حاصل شد.  7-24ها نتایجی به شرح جدول ها، برای هر یک از کالسپس از اجرای آزمون     
 ها  . نتایج حاصل از آزمون3-14جدول 

 نتایج ردیف

 بودند.  شدهانتخابآموزی که بیشتر از همه سه دانش 1

 بودند. شدهانتخابآموزی که کمتر از همه ه دانشس 2

 بودند.  طردشدهآموزی که بیشتر از همه سه دانش 3

 های متقابل مثبت و منفی بسیار شدیدانتخاب 4

 منسجم  کامالًهای فرعی گروه 5

 یک کالس آموزانانشد کننده متحدهای های ارتباطی، شبکهشبکه»این آزمایش نشان داد که معلمان، در تشخیص       

همیشه افراد مورد « محبوب، مطرود و منزوی»آموزان چالش دارند. نتایج نشان داد که دانش« آموزانهای دانشو ویژگی
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آموزان بلکه با خودشان هم های جامعه سنجی دانشبا نتایج آزمون تنهانههای معلمان تشخیص معلمان نیستند. قضاوت

توان چنین توجیه کرد: می ایتااندازههای جامعه سنجی را های معلمان با نتایج آزموناوتمتفاوت بود. عدم تطابق قض

 سازند.های جامعه سنجی روابط عاطفی بسیار عمیق را آشکار میبینند اما آزمونمعلمان بیشتر روابط ظاهری را می»

های کودکان یا نوجوانان سن متوسط گروه موازاتبههای جامعه سنجی های معلمان و نتایج آزمونانحراف بین قضاوت

آموزان دوره ابتدایی دشواری کمتری نسبت به شناختن ، معلمان در شناختن روابط دانشدیگرعبارتبهیابد. افزایش می

 ارتباط مستقیم دارد.  موردمطالعهآموزان دوره دبیرستان دارند و این دشواری با سن متوسط گروه روابط دانش

آوری با حداقل امکانات در زمانی کوتاه امکان جمع چنیناینشود کمتر آزمونی است که ر که مالحظه میطوهمان     

البته باید فضایی را فراهم کرد که اعضای گروه، صادقانه به سؤاالت پاسخ دهند. از دیگر های زیادی را فراهم کند. داده

های تجاری، صنعتی، اجتماعی و تفاده از آن در انواع محیطهای آزمون جامعه سنجی انعطاف مناسب و قابلیت اسویژگی

ی آن های اصلآشنا باشد و فعالیت موردبررسیورزشی است. قبل از اجرای آزمون جامعه سنجی، پژوهشگر باید با گروه 

 کند. آزمون را به واقعیت نزدیک می شدهآوریجمعهای را بشناسد. آشنایی با گروه و داده

-تعداد دانش اندازهبههایی که با تعداد خانه دوبعدی، ابتدا یک جدول شدهآوریجمعراج نتایج از اوراق برای استخ     

شود و با کدهای دیگری نیز برای انتخاب آموزان بر اساس حروف الفبا کدگذاری میشود. اسامی دانشآموزان ترسیم می

(. البته این کار را 2-24کنیم )شکل ها را مشخص میتخابشرایط ان (سؤال سه)برای  شدن بر اساس اولویت اول تا سوم

      افزارهای کامپیوتری هم انجام داد. توان به کمک نرممی
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 های نتایج آزمون جامعه سنجی برای ورود داده دوبعدی. نمونه ماتریسی 1-14شکل 

آموز در قرار نیست دانش کهازآنجایید. آموز با خودش اشاره دارهای سیاه شده جدول به تقاطع هر دانشبخش        

، محاسباتی به دوبعدیپس از ترسیم و تکمیل جدول  ها سیاه شده است.ها خودش را انتخاب کند، این قسمتپاسخ

های محاسبانی پایین جدول و ستون انتهایی سمت چپ جدول که معرف سه شود و ردیفانجام می 8-24شرح جدول 

 (. 1368)گنجی،  ها هستند، تکمیل خواهد شدفتهشاخص اصلی برای تحلیل یا
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 های حاصل از آزمون جامعه سنجی   . تحلیل یافته1-14جدول 

 توضیح شاخص ردیف

 آموزدانشبرای  2-21آموزان در هر ستون برای نمونه در ماتریس شکل های دانشجمع کل انتخاب پذیرش اجتماعی 1

A  آموز و برای دانش 7عددB  حاسبه شد. م 4عدد 

های همان جمع تعداد خانه درواقعفرد معینی را انتخاب کردند  بار چندتعداد کسانی که یک یا  گیرندگی اجتماعی 2

و  4عدد  A آموزدر هر ستون است. برای نمونه این شاخص برای دانش کنندهانتخابدار یا عالمت

  است.  2عدد  Bآموز برای دانش

داری که های عالمتاند یا شمارش تعداد خانهد کسانی است که فرد معینی را انتخاب کردهجمع تعدا عاطفی گسترش 3

آموز و برای دانش 3عدد  Aآموز در هر ردیف وجود دارند. برای نمونه عدد این شاخص برای دانش

B  است.  4عدد 

گیرندگی »کید دارد اما شاخص آموزان دیگر تأبر میزان انتخاب توسط دانش« پذیرش اجتماعی»مفهوم شاخص      

-است. این شاخص بر میزان محبوبیت دانش شدهانتخابتوسط چند نفر  درمجموعآموز گوید که هر دانشمی« اجتماعی

 تمایل بهآموز است. مفهوم گسترش عاطفی آن است که هر دانش« طردشدگی»آموز اشاره دارد و پایین بودن آن نشانه 

د گروه دارد. شاخص گسترش عاطفی نشانه اجتماعی بودن فرد است. پایین بودن این از افرا نفر چندهمکاری با 

 . (1368)گنجی، کندشاخص، تمایل به انزوا را منعکس می

بیشتر از همه گسترش عاطفی دارند، زیرا « Uو  M ،T»آموزان توان دریافت که دانشمی دوبعدیبا بررسی جدول      

-اند. این سه نفر تمایل به انزوا ندارند و همکاری بیشتر اعضای گروه را طلب میام دادههای خود را انجحداکثر انتخاب

هرگز « Sو  L ،M»آموزان دهد که دانشقرار گیرد، نتایج نشان می موردتوجه دوبعدیکنند. وقتی دو ردیف آخر جدول 

ها د. یعنی دیگران حاضر به همکاری با آنشون، مطرود نامیده میجامعه سنجیآزمون  ازنظر. این افراد اندنشدهانتخاب

 نیستند. 

شناسایی و تحلیل  9-24های دیگری به شرح جدول توان روابط موجود بین اعضا را بر اساس شاخصدر ادامه می     

 کرد. 
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 های آزمون جامعه سنجی   . تحلیل روابط بین اعضای گروه بر اساس یافته3-14جدول 

 حتوضی شاخص ردیف

 با دو دوست صمیمی Aآموز باشد مانند دانش شدهانتخاببیش از دو بار یا الاقل دو بار  که کسی دوست صمیمی 1

C  وD 

 کامالًهای انتخاب 2

 متقابل

اگر یکی سه  Dو  Cآموزان که بر اساس هر سه سؤال یکدیگر را انتخاب کنند مانند دانش دونفری

 شود. متقابل می تقریباًاط متقابل و اگر یک بود مورد و دیگری، دو مورد باشد، ارتب

این نوع کند. یک نفر در هر سه سؤال فرد دیگری را انتخاب اما فرد مقابل او را انتخاب نمی جانبهیکهای انتخاب 3

 گویند. « جانبهیکدوستی »ها را انتخاب

بر اساس  بندیطبقه 4

 پذیرش اجتماعی 

 وند.شبندی مییا رتبه بندیطبقه آمدهدستبهیا رأی  شدهانتخابار آموزان بر اساس تعداد بدانش

بدون  Sو  L ،M آموزاندانشبار انتخاب در باالترین و  22با  Cآموز دانش مورداشارهمثال  در

 گیرند. ترین طبقه قرار میآموزان در پایینانتخاب شدن توسط دیگر دانش

کیبی کند تا نتایج حالت تربرای نمایش تصویری روابط گروه که کمک می میا ترسیم سوسیوگرا ترسیم گروه نما 5

 تر شود. و روابط افراد عینی پیداکرده

چهار دایره »ها استفاده از های متعددی وجود دارد که یکی از آنبرای ترسیم گروه نما یا سوسیوگرام، روش     

شود و سپس کلیه افراد گروه ترسیم می 3-24متحدالمرکز به شکل که ابتدا چهار دایره  ترتیباینبهاست. « متحدالمرکز

آموزان در یک طبقه قرار بگیرند. شوند تا هر یک از دانشبه چهار طبقه تقسیم می مورداشارهآموزان در مثال یا دانش

-ساماندهی میها را در چهار طبقه که همه آن استو نمرات حاصل از آن بندی بر اساس پذیرش اجتماعی معیار طبقه

های کنیم تا حدود فاصلهاست را بر چهار تقسیم می 22کنیم. به ای منظور باالترین نمره پذیرش اجتماعی که در اینجا 

نمره برای هر یک از  6شود و بنابراین ما چهار طبقه با فاصله می 6 آمدهدستبهطبقات مشخص شود. گرد شده عدد 

، حلقه سوم با «17-12»، حلقه دوم با محدوده «23تا  18»یم. حلقه اول  با محدوده کنهای دایره ترسیمی ایجاد میحلقه

عنوان افراد دارند به 23تا  18خواهد بود. یعنی کسانی که نمرات بین « 5-1»و حلقه چهارم با محدوده « 11-6»محدوده 

های دیگر جای جه به نمرات در حلقهگیرند و به همین ترتیب افراد با تومحبوب در حلقه اول یا دایره وسط قرار می

 اناًاحیهای فرعی و گیرند. در جای دادن افراد باید سعی شود تا دوستان صمیمی پهلوی یکدیگر باشند تا گروهمی

وان تخواهد بود. همچنین می دوسرهباشد، فلش نیز  دوطرفهاگر انتخاب شوند.  شناساییقابلباندهای داخل گروه اصلی 

 . (1368)گنجی،  ها را تغییر دادها یا ضخامت آنا یا معیارها رنگ فلشهبر اساس سؤال
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 . نمونه گروه نما یا سوسیوگرام در چهار حلقه دایره 9-14شکل 

دهد. یعنی تنها روابط کسانی که بر صمیمی را نشان می کامالًهای سوسیوگرام گروهی فقط دوستی 3-21در شکل 

را بر اساس هر سه سؤال انتخاب کرده  Cو  Dآموز ، دانشKآموز . برای نمونه دانشنداشدهانتخاباساس هر سه سؤال 

است اما او را انتخاب نکرده است.  شدهانتخاب L آموزدانشتوسط  آموزدانشاست. همین  نشدهانتخابها اما توسط آن

در درجه  Eدوجانبه است. نفر  Dبا  Cو دوستی  جانبهیک Dو  Cآموزان با دانش Kآموز دوستی دانش دیگرعبارتبه

 گیرند. پذیرش در درجه چهارم جای می ازنظردر درجه سوم و بقیه افراد « Jو  T ،G ،H ،A»دوم، نفرات 

توان از سوسیوگرام فردی نیز استفاده کرد که در آن فرد برای نشان دادن رابطه یک آزمودنی با بقیه افراد گروه می     

  گیرند و روابط به کمک فلش نشان داده خواهد شد. شکلدایره و بقیه در اطراف آن قرار می در داخل یک موردنظر

 دهد. را نشان می E آموزسوسیوگرام فردی دانش 24-4
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 . نمونه یک سوسیوگرام فردی 4-14شکل 

نفر را انتخاب کرده است اما  کالسهآموز دهد که این دانشنشان می 4-24در شکل  Eآموز سوسیوگرام فردی دانش     

 توان گفت که محبوبیت یا گیرندگی اجتماعی او بیشتراست. بنابراین می شدهانتخابآموز دیگر خود توسط هفت دانش

-یک« Tو  B ،J ،M»آموزان متقابل و با دانش« Nو  C ،D»آموزان از اعتماد یا گسترش عاطفی او است. رابطه او با دانش

 جانبه است. 

تواند با برای سرگروهی استفاده کند. او می« Hو حتی  C ،D ،E ،N»آموزان تواند از دانشدر این آزمایش معلم می     

ها را به دست این افراد بسپارد و امیدوار باشد که بازده کار بیشتر خواهد بود. همچنین او اطمینان بیشتری مسئولیت گروه

ها پی ببرد. او ک مصاحبه انجام دهد و طی این مصاحبه به علل مطرود بودن آنی« Sو  L ،M»های تواند با آزمودنیمی

آموزان مطرود و منزوی کمک بگیرد )گنجی، برای کمک به دانشآموزان محبوب تواند از وجود برخی از دانشمی

1368 .) 
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   پنجموفصل بیست

 آشنایی با روش پژوهش دلفی
 

 فیدلهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش 

 اهداف یادگیری

  دلفی روش پژوهشو انواع آشنایی با مفهوم 

 گیری در روش دلفیمالحظات نمونه آشنایی با 

 در روش دلفی آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در روش دلفی آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

397 

 مقدمه

 هایراند طی در گیریتصمیم به کمکمند برای ساختار ندیفرای با  گروهی دانش کسب هایروش از یکیروش دلفی 

. این فصل به معرفی و چگونگی استفاده از روش دلفی است گروهی اجماع ،درنهایتها و داده آوریجمع پیمایشی،

 پرداخته خواهد شد. 

 

 . آشنایی با مفهوم روش دلفی10-8

یا « اشدب تواندمی چه» سؤال دنبال پاسخ بهبه دلفیما روش هستند ا« ست؟ا چه» سؤال به پاسخدنبال به هاپیمایشغلب ا

 فقدان. آیدمی شمار به نگاریآینده حوزهدر « شهودی ر ذهنی» هایروش ازجمله دلفی، روشاست. « باشد؟ باید چه»

 فی،دلپیمایش »و برخی از آن با اسامی  فن را دلفی برخی تاباعث شد  روش اینعمده  ضعف عنوانبه نظری، چارچوب

 اسامی منجر به یاد کنند. این تنوع« دلفی مطالعاتو  دلفی روش اجماع، مطالعه دلفی دلفی، گیریرأی دلفی، مطالعه

 شده است.  1-25تعاریف  متعددی به شرح جدول 
   انواع تعریف از روش دلفی . 8-10 جدول

 انواع  ردیف

 سؤال یک یا موضوع یکباره در متخصص گروه یک از تنظرا استخراج برایپژوهش  رمند دنظام روشی یا رویکرد 1

 پانل اعضای به نظرات بازخورد و ،دهندگانپاسخ گمنامی حفظ با ایپرسشنامه اندهایبا مجموعه ر گروهی اجماع به رسیدن 2

 زا ادهاستف با جغرافیایی بزرگ سطح در ویژه موضوع یک مورد در مستقل و همگن متخصص از ایحرفه قضاوت درخواست 3

  نظرات اجماع به دستیابی زمان تاو تکرار  هاپرسشنامه

 هم گرد جایهب نوشتاری هایپاسخ از استفاده و موضوع بودن ذهنی موارد در نظرات گردآوری ایچندمرحله مطالعه روش 4

 متخصص گروه یک آوردن

 سهه ب« وودنبرگ»بندی که در تقسیم د داردوجو دلفی از گوناگونی انواع مختلف، کاربردهای و اهمیت به توجه با     

 . دشومی تقسیم 2-25به شرح جدول دسته 
    انواع روش دلفی از دیدگاه وودنبرگ . 1-10جدول 

 توضیح انواع ردیف

. ستا ناشناخته هایشاخص« برآورد و بینیپیش» کاربرد دوبا  کنندگانابداع توسط شدهاستفاده روش همان سنتی 1

 .ودشمی استفاده نیز آوریفن و علم زمینه در آینده هایپیشرفت درباره نظرانصاحب توافق تعیین برای

 موضوع کی زمینه در مخالف هایدیدگاه ترینمهم به رسیدن پی در بلکه نیست، توافق به رسیدنبرای  نوع این سیاسی 2

 .است اجتماع در جودمو هایدیدگاه و مواضع طیف به یابیدستآن  اصلی هدف. است روز سیاسی

-تصمیم 3

 گیری

 وعموضاست. اغلب  خاص ایمسئله مورد در متفاوت افراد از گروهی مشترک تصمیمات به یابیدست برای

 .است ؤثرم آن صحیح حل در متخصص گروه ساختاری ارتباط یندافر واست  چندبعدی و پیچیده یریگتصمیم

 کنند. معرفی می 3-25شکل به شرح جدول  سه هب را دلفی نیز( 1975) زیگلر و وساتراس     
 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

398 

 وس و زیگلر  اترس. انواع روش دلفی از دیدگاه ا9-10جدول 

 توضیح انواع ردیف

 یا و است چگونه و چقدر 2111 سال در جهان جمعیت ازجمله هاارزش یا مقادیر ها،تاریخ عددی برآوردهای عددی 1

 .(وودنبرگ دیدگاه در سنتی دلفی)شبیه  ندک سفر مریخ بهتواند می انسان سالی چه در

 (. رگوودنب سیاسی دلفی هیشب) نیست مدنظر نآ در عددی برآورد و گیردمی انجام کالمی صورتبه روش این گذاریسیاست 2

ر جوامع ها دآن کاربرد با تأکید بر سیاسی فیلسوفان ویژهبهو  گذشتهان بزرگ هایدیدگاه دارنظام آزمون هدفبا  تاریخی 3

 وتعد ی معتبرفیلسوف دیدگاه درباره اظهارنظرکارشناس برای  افراد از پنل چندینامروزی است. با تشکیل 

 .شودمی طرح موردنظر فیلسوف دیدگاهباره در یهایپرسش و دشومی

 وفناوری  و علم هایزمینه در بیشتر عددی، یا سنتی دلفی روش از. دارد خاص کاربردی دلفی انواع از یک هر     

 تعیین و هادولت ،هاحزب آتی وضعیت ترمیمحوزه دراغلب  سیاسی دلفی. شودمی استفاده آینده هایشرفتیپ بینیپیش

 توسط و روز مسائل زمینه در بیشتر گیریتصمیم دلفی. رودمی کاربه فشار هایگروه شناسایی ویژهبه سیاسی یهادیدگاه

 فهفلس سیاسی، تاریخ مانند هاییزمینه در تاریخی دلفی درنهایت و دارد کارایی یارذثیرگأت برایجمعی  هایرسانه

 یشافزا و گیریتصمیم» هایزمینه در امااست  آینده بینیپیش دلفی، اصلی هدف هرچند. دارد کاربرد وپرورشآموزش

 آینده، بینیپیش اولویت، عیینت ریزی،برنامه به کمک گذاری،هدف نیازسنجی، له،ئمس حل تسهیل قضاوت، آن، اثربخشی

 ها،سیاست تعیین ،دهندهپاسخ گروه آموزش اطالعات، گروهی آوریجمع گروهی، ارتباطات دهیسازمان خالقیت،

؛ تاایران پژوهان، بی؛ 1387احمدی، نصیریانی، و اباذری، ) رودمی کاربه نیز «گروهی توافق یا اجماع و منابع تخصیص

 .(1984ا، ؛ موهاپارت2114کندی، 

 

 . فرایند اجرای روش دلفی10-1

 قضاوت به نیاز» دلفی کاربرد شرایط ترینمهماست.  شدهاشارهنگارانه هم قوم مصاحبه نوعی عنوانبه دلفی مصاحبهبه 

 و ایرشتهبین و بزرگ پیچیده، مشکل وجود» ،«نتایج به دستیابی در گروهی توافق» ،«وسیع گروه نظرات و متخصصان

 عدم» و« هاداده آوریجمع در گمنامی لزوم» ،«متخصص و باتجربه متخصصین بودن دسترس در» ،«افقتو عدم

 قرار داد.  موردبررسی 4-25توان در جدول فرایند اجرای روش دلفی را میاست. « زمانی محدودیت
 . فرایند اجرای روش دلفی 4-10جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 و تعیین رویکرد کمی، کیفی یا ترکیبیاف و سؤاالت پژوهش ، اهدلهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

  با توجه به رویکرد کمی، کیفی یا ترکیبی متخصصنمونه انتخاب  گیرینمونه 2

  شدهکنترل بازخوردو  پرسشنامهبا تأکید بر با توجه به رویکرد انتخاب شده و  هاآوری دادهجمع 3

 کنندگان  تا رسیدن به اجماع شرکت در چند مرحله و اهوتحلیل دادهتجزیه 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

399 

 و اجماع ،اهتحلیل یافته ،شدهکنترل بازخورد متخصصین، پرسشنامه، ،بازگویی یا تکرار» شامل دلفی اصلی جزایا      

 . است 5-25به شرح جدول « زمان
 روش دلفی    . اجزای اصلی0-10جدول 

 توضیح اجزا ردیف

 یا بازگویی 1

 تکرار

 که نظرات اجماع تا روشن هدف با و پرسشنامه وسیلهبه نوشتاری و مندنظام فرایندی، یراندها یکسری

 دهند.  نظر مشابه سؤال مورد در بار دو حداقل متخصصیندر آن 

 گان باشند. باید از متخصصین یا خبر دهندگانپاسخها یا نمونه متخصصین 2

  بعدی دهایران پرسشنامه اولیه، پرسشنامه با کهاست  ایپرسشنامه یا پیمایشی راندهای از یکسری دلفی پرسشنامه 3

 یابد. می شکل نیز

بازخورد  4

 شدهکنترل

ر مسیر د متخصصین توسط سایرین نظرات ارزشیابی وخود  نظرات بازنگری فرصت معنی به بازخورد،

 ته این اقدام بدون ارتباط مستقیم متخصصان با هم  و در شرایط گمنامی است. . الباست اجماع

 هااز طریق پرسشنامه شدهآوریجمعهای فرایند تحلیل داده اهتحلیل یافته 5

 هاتفاوت ساختن مشخص برای تالش گاه و ایده یک مورد در نظر اتفاقبه رسیدن اجماع 6

 فکر ،(اطالعات دریافت و درخواست دهی،سازمان) کردن هماهنگ زمان لشام و برزمان دلفی اجرای زمان 7

امکان  ابتا  است فرصتی الکترونیکفناوری  از استفاده. است متخصصین به ارسال و نوشتن ،کردن

 ردبازخو پتانسیل و دهندگانپاسخ گمنامی حفظ پرسرعت، انتقال توانایی و پردازش ،سازیذخیره»

 . دقدام کرا ترآسان و ترسریع اینترنت و رایانه طریق از «سریع

       

 گیری در روش دلفیمالحظات نمونه. 10-9

 در باشد، هداشت موردنظر موضوع زمینه در کافی دانش باید دلفی متخصص. ارتباط دارد هانمونه انتخاب با دلفی موفقیت

 مداوم رگیرشدند موضوع، به کنندگانشرکت تعهد و قهعال توانایی، بر عالوه. بگذارد تأثیر فرایند نتایج بر و درگیر بحث

 دتعدا و ندارد وجود متخصصین تعداد و انتخاب نحوه مورد در صریحی قانون هیچ است. موردنیاز نیز راندها کلیه در

 تیم توانایی» ،«تصمیم کیفیت» ،«مشکل وسعت یا دلفی هدف» ،«نمونه بودن هتروژن یا هموژن»های عامل به وابسته هاآن

 تعدادو دیگر موارد مشابه دارد. اغلب « هاداده آوریجمع زمان» ،«خارجی و داخلی اعتبار» ،«مطالعه اداره در پژوهش

هم  نفر 2111 از بیشتر تا 11 تعداد مقاالتبرخی  درالبته . است بوده نفر 21 تا 15بیشتر  و  51 از کمتر کنندگانشرکت

 دستبه برای همگن هاینمونه ازاغلب  دلفی در. است کافی فرن 15تا  11اغلب  هموژن هایگروه درشده است. گزارش

 بموج گیرینمونه این. شودمی استفاده پذیرشقابل هایحلراه و باکیفیت هایپاسخ نظرات، گسترده طیف آوردن

 ایجنت بازبینی وحلیل ت اجرای اجماع، به رسیدن پیچیدگی ،درنهایت و هاداده آوریجمع مشکالت نمونه، حجم افزایش

 بعضیاما  دهدمی افزایش را اعتماد هاآن ترکیب و افزایش هاقضاوت تعداد تربزرگ نمونه حجم با که هرچند. شودمی

شود یم تکراری هاپاسخبیشتر اغلب  افزایش باتأکید دارند و معتقدند  اطالعات ارائه برای نفر 31پژوهشگران بر کفایت 

 . شودنمی افهاض جدیدی اطالعات و
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 متخصصین شناسایی عدم صورت در اماشود هدفمند استفاده می گیرینمونهغلب موارد در روش دلفی از روش ا در     

 استفادههم  یتصادف گیرینمونه از باشند، زیاد و شدهشناخته متخصصین اگرشود. استفاده می برفی گلوله گیرینمونهاز 

 به جنتای تعمیم جهتپردازند. می نمونه تصادفیبه انتخاب  آماری،های روش از فادهاست با. برخی پژوهشگران دشومی

 ستهواب آماری قدرت به دلفی گروه در افراد تعداد. باشد بزرگ کافی اندازهبه باید نمونه اندازه ،تربزرگ جمعیت یک

؛ ایران پژوهان، 1387نی، و اباذری، است )احمدی، نصیریا اجماع به رسیدن برای گروه پویایی با متناسب بلکه. نیست

جدول   باید نکاتی به شرح« هاآن انتخاب روش و پانل اندازه ها،پانلیستمتخصصان یا  صالحیت»برای اطمینان از  تا(.بی

 .را مورد توجه قرار داد 25-6

 ها    ترین موارد در رابطه با متخصصان یا پانلیست. مهم1-10جدول 

 توضیح اجزا ردیف

 «مؤثر ارتباطی هایمهارت و شرکت برای کافی زمان تمایل، موضوع، در تجربه و دانش» ویژگی چهار صالحیت 1

 نفر  21تا  15و بین  51اغلب کمتر از  تعداد 2

 گیری غیرتصادفی هدفمند.اغلب روش نمونه گیری نمونه 3

 

 ها در روش دلفیآوری دادهمالحظات جمع. 10-4

ه یا بست سؤاالت از پیوستاریصلی ا سؤال مورد درگیرد و پژوهش صورت می طراحی مرحله در مهپرسشناطراحی       

 بسته و سؤاالت باشد خاص یموضوع به نسبت کنندگانشرکت راهنماییهدف  که مواردی درشود. باز استفاده می

 شود. می استفادهیافته بیشتر ساختار

 هب اجماع .است هاتفاوت ساختن مشخص برای تالش گاه و ایده یک مورد در نظر اتفاقبه رسیدن اجماع، از نظورم     

 به دستیابی بتهال. است موضوع در خاص سطح یک در کنندگانشرکت توافق صرفاً بلکه نیست، صحیح پاسخ یافتن معنی

 این ینهمچن. ستا متفاوت افراد علمی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، زمینه چراکه نیست، پذیرامکان درصد صد توافق

 درصد»شامل   اجماع دهندهنشان معیارهای. نیست منتشرشده مقاالت یا هاگزارش علمی مرور برای جایگزینی روش

 معیار نوع و نسج مقاالت، اکثریت. است «متخصصین نظر مبنای بر تفسیر» و «هاپاسخ ثبات» ،«ترینرایجعنوان به هاآیتم

 یریگتصمیم اجماع مورد در زمانی اساساً و دانندمی هانمونه تفسیر اساس بر را جماعا تعیین و تعریف در مورداستفاده

 و تهدانس ناکافی را درصد از استفاده برخی هرچندداشته باشند.  قرار خاصی سطح درون آرا از مشخصی درصد که شده

 وجود ماعاج برای استانداردی سطحکنند. می توصیه راندها طی هاپاسخ ثبات تعیین برای را معتبرتری شقوق کاربرد

 تا 51 اجماع سطح از متفاوتی محدوده مطالعات نتایج در. هستند ضعیف اجماع دادن نشان در مطالعات بعضی و ندارد

 تا(.؛ ایران پژوهان، بی1387)احمدی، نصیریانی، و اباذری،  است شدهگزارش درصد 111

 شناسندنمی را مطالعه در درگیر افراد سایر کنندگان،شرکت و شودمی لمنتق فیزیکی تماس بدون اطالعات دلفی، در     

 را اهایده و بیان را خود نظرات تا دهدمی برابر فرصت پانل عضو هر به گمنامی. است گمنام هاآن هایپاسخ حداقل یا و

 اما شناخته را همدیگر دافرا است ممکن مواردی در. کند ارائه اعضا سایر وسیلهبه شناسایی و روانی فشار بدون
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 راکهچ نیست، کامل گمنامی احتمال رسدمی نظر به. ندارند دسترسی مشخص طورهب یکدیگر هایپاسخ به ،درهرصورت

 حقوق حفظ. شودمی استفاده دلفی در گمنامی شبه واژه گاه بنابراین،. شناسدمی را اصلی دهندهپاسخ فرادپژوهشگر ا

 . بنویسند همکار عنوانبه را نامشانپژوهش  فرم آخرین در تا دهدمیه اجاز هاآن به کنندگانشرکت

 راند چهار شاملاغلب  کالسیک دلفی و است راندها ازای مجموعه دربرگیرنده دلفیها به روش آوری دادهجمع      

  شرح جدول به توانمی را دلفیها به روش آوری دادهجمع فرایندشود. می تعدیل راند سه به طورمعمولبه کهاست 

 مرور کرد.  25-7
 دلفی     ها به روش آوری دادهجمع. فرایند 3-10جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 از قبل فعالیت 1

 شروع

و نداشتن ابهام و همچنین  کلمات بودنو واضح  مناسب برای آزمونپیش وپژوهش  سؤالطرح 

 کنندگان در پژوهش برقراری ارتباط با شرکت

 بازپاسخ یا ساختار بدون صورتبهاغلب  پرسشنامه اولینارسال  لاو راند 2

  اول راند در مشابه افرادیافته و بسته به ساختارصورت اغلب به پرسشنامهارسال دومین  دوم راند 3

  اجماع عدم موارد در دالیلو ارائه  هاپاسخبرای مرور مجدد  کنندگانشرکت ازدرخواست  سوم راند 4

  نتایج در متخصصینسهیم کردن  و نهایی نتایجتهیه انتشار  تصویب و تصمیم 5

صورت  پژوهش جایگاه از خارج درو طراحی مناسب سؤال پژوهش، اجرای آزمایشی  شروع از قبل هایعالیتدر ف     

 کنندهشرکت افرادید با با همچنینیابد. پژوهشگر ضرورت می بودن تجربهبی صورت در خصوصهبگیرد. این امر می

 هی بگویپاسخبرای  وقتبهنیاز  انتخاب، علتپژوهشگر،  معرفی و هدف ارائه فرم، معرفی»شود و ضمن  برقرار تماس

 ها را به شرکت در پژوهش متقاعد کرد. احترام آن باکمالتالش شود تا « پرسشنامه دریافتارسال و  نحوه پرسشنامه،

 هاایده زایشعنوان راهبردی برای شود تا بهمی ارسال« از پاسخب»ا شکل ب اول پرسشنامه کالسیک، دلفیراند اول  در     

-می درخواست متخصصهر  از. است مطالعه تحت عنوان با مرتبط موضوعات  کلیه آشکارسازی آن هدفکند.  عمل

 نام بدون و مختصر طورهب را خود موردنظر موضوعات فهرست و دکن طرح آزادانه را خود نظر و ایده نوع هر تا شود

 ینا در. گیردنمی صورت نظرات قضاوت یا ارزیابی برای تالشی و نیست هاایده کامل توسعه به نیازی. بازگرداند

 از پسبگیرد.  شکل اول مرحله اساس بر مراحل بقیهشود تا می آوریجمع امکان حد تا مرتبط هایپاسخ تمام مرحله،

 و تکراری موضوعاتحذف  و بندیگروهاجرای  ترکیب، مشابه نظرات ،هیدسازمان هاپاسخ» ها،پرسشنامه آوریجمع

( اریآم هایخالصه یا و کیفی کدهای) تحقیق پارادایم اساس براول  راند هایپاسخگیرد. تحلیل صورت می« ایحاشیه

 دارای هسشنامپر به تبدیل را آن محقق که است یعناوین شناسایی و هاتم شدن مشخص نهایی، نتیجه. گیردمی صورت

 اگر اما هستند، اطالعات آوریجمع در قوی روشی بازپاسخ سؤاالت هرچندکند. ای برای راند دوم مییا بسته ساختار

 العاتمط اساس بر «ساختار دارای یا افتهساختارینیمه» پرسشنامه از باشد، داشته وجود موضوع زمینه در پایهاطالعات

 . شودمی استفاده قبلی
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-می واستهخ اول راند در مشابه افراد از و شودمی استفادهیافته یا بسته ساختار پرسشنامهاز  اغلب بعد، به دوم راند از     

 عدم و افقتو» موارد اینجا درکنند.  پذیرکمیت عبارتی،به و بندیرتبه لیکرت مقیاس از استفاده با را عنوان هر تا شود

-آن عفض و قدرت توضیح و حذف تفسیر، تصحیح، جدید، هایایده» اییشناس برای فضایی و شودمی مشخص «توافق

 بیان ار هاآیتم بندیاولویت دلیل و استدالل تا شودمی خواسته کنندگانشرکت از موارد، بعضی در .آیدمی وجودبه «ها

 به شتاقم وگیرند خورد میباز خود هایپاسخاز  چراکه دشومی بیشتر شرکترای ب پانل اعضای انگیزه راند، این در د.نکن

 ارکچ قبیل از) آماری خالصه و آنالیز دوم، پرسشنامه آوریجمع از سپ. هستند خود همکاران هایپاسخ کیفیت تعیین

 . ستا کنندگانتشرک بین نظرات همگرایی گیریشکل آغاز آن نتیجه .دشومی تهیه بندیرتبه و هاتم یا و( میانه و

 و نظرات در نیاز صورت در کنند و مرور مجدد را هاپاسخ تا شودمی درخواست کنندگانکتشر از سوم رانددر      

 نظر در باشود تا ها خواسته میاعالم کنند. از آن اجماع عدم موارد در را خود دالیل و تجدیدنظر خود هایقضاوت

-یشپ ،شدهانجام نظرات بندیرتبه نیز ینجاا درکنند.  بندیدرجه را آن اهمیت عنوان، هر نمرات میانه و میانگین گرفتن

 یهاپاسخ اعضا بعد، به راند این از ،طورمعمولبه. دشومی تهیه هاپاسخ آماری خالصه و دکنمی ارائه یجدید هایبینی

 ایهقوت و هاضعف شناسایی و جدید ایده به دستیابی عدم زمان تا فرایند وکنند می مالحظه دوباره را سایرین و خود

 نظر رد کنندگانشرکت خستگی احتمال و هزینه زمان، به توجه با بعدی راندهای تعداد البته. دشومی تکرار نظرات همه

 دلفی فرایند سرتاسر در مداوم بازرسی و شودمی ارسال راند هر در یادآوری هاینامه لزوم، صورت در. شودمی گرفته

 . گرفت خواهد صورت

شود. در این انجام می راند آخرین عنوانبههم  چهارم راندبندی رسید، د سوم نتوان به جمعدر مواردی که با ران     

 خرینآتا  شودمی توزیع هاپانلیست بین اجماع موارد و اقلیت نظرات ها،بندیرتبه باقیمانده، هایآیتمراند، فهرست 

؛ ایران 1387)احمدی، نصیریانی، و اباذری، د فراهم شو خود نظرات در تجدیدنظرمنظور به کنندگانشرکت برای فرصت

 تا(.پژوهان، بی

 ردتجدیدنظر  امکانمتخصصان از راند دوم به بعد  سایردیدگاه  از اطالعات دریافتدر روش دلفی متخصصین با 

 ینسایر هایپاسخ در کنندگانشرکت وضعیت و شخصیت نفوذ منفی تأثیر از. در این روش دارند را خود هایپاسخ

 که ددار راند چهار  کالسیک دلفی اما کننداشاره می راند 11 تا 2به  مقاالت راندها، تعداد شود. ازنظرمی جتنابا

 در یریگتصمیم ،. درهرصورتدکننمی کوتاه راند سه تا دو به را آن ،پژوهش اهداف به دستیابی برایپژوهشگران اغلب 

 باغلاست. البته « آغازین سؤال نوع و دسترس در زمان» بهوابسته  و تجربی یا عملی زیادی حد تا راندها تعداد مورد

 ارانده طی در تکرار شیوهوجود دارد.  مفید و جدید نتایجو کاهش در ایجاد  خستگیاحتمال افزایش  راند، سه ازبعد 

، و نصیریانی )احمدی،است دورنگار و الکترونیک پست یا و معمولی پست طریق از ،«کاغذی و مداد» و نوشتاریاغلب 

 تا(.؛ ایران پژوهان، بی1387اباذری، 
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 ها در روش دلفی مالحظات تحلیل یافته .10-0

 «کنندگانشرکت تعداد و سؤاالت نوع راندها، ساختار دلفی، هدف» براساسها در روش دلفی تحلیل داده هایروش

 شاخص و( نما و میانه میانگین،) مرکزی ایهاندازه دلفی مطالعات در شدهاستفاده اصلی آمارهای .شودمی تعیین

 هرچنداست  ترمطلوب میان این در نما و میانه از استفاده. است( چارکی میان محدوده و معیار انحراف) پراکندگی

 رتلیک مقیاس اساس بر شدهطراحی هایپرسشنامه برای میانه از استفاده مقاالت بعضی در. دارد کاربرد هم میانگین

 یا مگراییه نمایش به تمایل دلفی فراینداست زیرا  مناسب دلفی هایداده گزارش برای نیز نما از استفاده. ودشمی وصیهت

 میانه و گینمیان از استفاده شاید اصوالً و است مناسب دونقطه یا نقطه یک اطراف نتایج از استفاده بنابراین،. رددا تقارب

 . باشد کنندهگمراه

ایج حاصل از نت اصلی هایتم شناسایی برایا محتواول از تحلیل  راند در دلفی، نتایجتحلیل  برایاغلب  درمجموع     

تاریافته و اساس سته یا ساخب هایهپرسشناماز، زمینه تهیه ب رسشنامهپ ایجشود. نتو باز استفاده می ساختار بدون پرسشنامه

 هاچارک و میانهبا  بندیدرجه و بندیرتبهو  کمی یهاروشاستفاده از  دومراند  درکند. راندهای بعدی را فراهم می

 قرار خواهند گرفت.  مورداستفاده پراکندگی و مرکزی هایشاخص ،بعدی راندهای و سومراند  در. شودمیشروع 

 یتجمع هب تعمیم برای نمونه برای پاسخ میانگین عنوانبه را افراد ای پاسخ میانگینگیری، پژوهشگران در موارد نمونه

 راداف هایپاسخ میانگین نیازمندند متخصص قضاوت به که هاییسؤال در که اندداده نشان مطالعات. گیرندمی نظر در

 .کندمی لتحمرا  نامرغوبی این دلفی روش و است گروهی تصمیم فرایندهای وسیلهبه تولیدشده میانگین از ترنامرغوب

 و آزمایش اعتماد قابلیت از مجدد آزمایش و آزمایش پیش باژوهشگران پ  پاسخ بازنگری و اعتماد قابلیتبرای      

 این در شوندمی مرور هاپاسخ ،دهندگانپاسخ ازپژوهشگران  انتظار دلیل بهکنند. می حاصل اطمینان مجدد آزمایش

 تساخ تباراع از آزمایش پیش وپژوهش  از استفاده با. نیست مطرح مجدد آزمایش و آزمایش اعتماد قابلیت صورت

  .شودمی حاصل اطمینان

این  به. ستا موردانتقاد پایایی از شواهدی نداشتن دلیلبه دلفی و این روش نیست آسان دلفی پایایی و روایی کنترل     

 دلفی رمجموعد. نیست حتمی یکسان نتایج به دستیابی شود، داده هاپانلیست به مشابه سؤاالت یا اطالعات اگرمفهوم که 

د. تر شوها کاملروش و ابزار سایر باتواند است و می مطالعات دهندهتوسعه و کنندهحمایت ابزار یا روش یک وانعنبه

 متناعا مطالعه در شرکت از زمانی محدودیت به توجه با متخصصین تا شود استفاده یمحدودتر سؤاالت ازبهتر است 

 ینمتخصص پانل، ریزش کاهش برای. شود گرفته نظر  در عمیق تفکر برای کافی زمان متخصصین برای و نکنند

ین تعی شود. استفاده معنوی و مالی محرک و ارسال یادآوری هاینامه شوند، توجیه تئوریکی ازنظر و انتخاب مندعالقه

 اآر اکثریتش پذیرمهم است. زیرا  هاپانلیست نظرات اساس بر  اجماع و پروژه آغاز از قبل اجماع، به رسیدن معیار

 چند باصاحبه م هایافته اعتبار تعیین برای. است اجماع برای فشار بدون و اطمینانقابل  هاییافته نمایش برای جایگزینی

کمک   هاتهیاف اعتبار افزایشه  ب ثانویه یا پیگیر راند یکنظر جدید مفید است. همچنین پژوهشگر و متخصص صاحب

 تا(.ایران پژوهان، بی ؛1387کند )احمدی، نصیریانی، و اباذری، می
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 فازی دلفی روش. 10-1

 احتمال و باال اجرای هزینه متخصصان، نظرات پایین همگرایی»هایی چون اغلب با چالش دلفی،یا کالسیک  سنتی روش

 با نتیس دلفی روش سازییکپارچه» مفهوم سنتی، دلفی روش بهبود برایمواجه بوده است. « افراد از برخی نظرات حذف

 در فازی یمثلث اعداد مرزی نقاط عنوانبه متخصصان نظرات کمینه و بیشینه مقادیرمطرح شد. در این مسیر « فازی تئوری

اده قرار مورداستف مرزی نقاط اثر حذف برای فازی مثلثی اعداد عضویت درجه عنوانبه هندسی میانگین و شد گرفته نظر

پذیرد صورت می شرحاین  به هاپرسشنامه از استفاده با صصانمتخ نظرات آوریمعج فازی دلفی روش فرایندگرفت. در 

 اول بخش. ودشمی تقسیم بخش دو هب پرسشنامه. شوداستفاده می اینقطه پنج لیکرت طیفبا  شدهطراحی پرسشنامهکه 

. پردازدمی اریوسن هر در معیار هر در گزینه هر عملکرد تعیین به دوم بخش و معیار هر در ایدئال گزینه عملکرد تعیین به

 عدد در هندسی میانگینگیرد. با محاسبه انواع نسبت پاسخ متخصصان صورت می tAj  مثلثی فازی عدد لقدر ادامه خ

 کار به معیار هر در سیستم آن عملکرد مورد در متخصصان گروه اجماع به اشاره برای سیستم هر به مربوط مثلثی فازی

. دشومی انتخاب آن از تصادفی نمونه و شدهانتخاب موردمطالعه آن، تبارسنجیاع و پرسشنامه طراحی از پسرود. می

 از سپ. شوندمی بررسیپژوهش  هایسؤال و تحلیل هاپاسخ سپس. کنندمی پر را پرسشنامه دهندگانپاسخ از بخشی

 و دهشتحلیل هاسخپا. شودمی انجام تحقیق و انتخاب خبرگان از مناسب گروه آن، اعتبارسنجی و پرسشنامه طراحی

 از ایدرجه هب دهندگانپاسخ تا شودمی تکراری فرایند این. شودمی طراحی اولیه تحقیق به هاپاسخ پایه بر دیگری تحقیق

 تا(. )ایران پژوهان، بی برسند اجماع
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 م  ششوفصل بیست

 آشنایی با روش پژوهش گروه متمرکز
 

 وه متمرکز هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گر

 اهداف یادگیری

  گروه متمرکز روش پژوهشو انواع آشنایی با مفهوم 

  گروه متمرکزگیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

 در گروه متمرکز  آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در گروه متمرکزآشنایی با مالحظات تحلیل یافته  
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 مقدمه

شود تا مفهوم روش پژوهش گروه متمرکز و حبه گروهی است. در این فصل تالش میگروه متمرکز یک روش مصا

 چگونگی اجرای آن معرفی شود. 

 

 . مفهوم روش پژوهش گروه متمرکز11-8

ه شود کهم مطرح می« گروه مرکز، گروه کانونی، مصاحبه گروهی و فاکوس گروپ»گروه متمرکز با اسامی دیگری چون 

توان با می از این روش هماست.  کاررفتهبهانتخاب و « گروه متمرکز»نگی در گفتار، معادل در این کتاب برای هماه

برخی منابع آن روشی صرفاً کیفی و های چند روشی استفاده کرد.. هم یک روش در مطالعهرویکرد مستقل، هم مکمل و 

 اند.کردهآوری هر دو نوع داده کمی و کیفی معرفی برخی منابع آن را با قابلیت جمع

سب ک« گروه پویایی»و عمیقی در ارتباط با موضوعی خاص و از طریق  غنی اطالعاتتوان با روش گروه متمرکز می     

ر د درمجموعقرار دهد.  موردبررسیشود تا مسئله خاصی را متمرکز می« بحث جمعی»کرد. در این شیوه گروه روی یک 

ای یکدیگر هپرداخته و تجربه نظرتبادلد تا با یکدیگر صحبت کرده، به شونها تشویق میکنندهطول این روش مشارکت

ها، آرزوها، عقاید و نظرهای خود را بیان کنند. هدف گروه متمرکز، کاوش و بررسی در مالحظهرا تفسیر کرده و نقطه

   (. 1392های افراد درگیر است )محمدپور، تجربه

 هدف با است که غیررسمی شرایطی در وجلسه  یک دبیرا هدایت ب گروهی مصاحبه جلسه یک متمرکز گروه    

-و تسهیل کننده، هماهنگگرمصاحبه»با اسامی  کنندههدایتدبیر . شودانجام می خاص عنوانی مورد درداده  گردآوری

ابط بین ونقش این فرد هماهنگی و تسهیل ر. تواند خود پژوهشگر یا فرد دیگری باشدکه می شودنیز معرفی می« کننده

ای هستند که طی آن، های گروهی تسهیل شدهها و مصاحبهروش گروه متمرکز در اصل بحثافراد گروه است. 

هایی به سؤال داده و پرسد؛ سپس اعضای گروه پاسخها را از یک گروه معین میای از سؤالگر مجموعهمصاحبه

از  غنی و عمیق وسیع، اطالعاتکسب  موجب هگرو در باز سؤاالت شود.بحث گروهی دنبال می ترتیباینبه

جه قرار هم مورد تو را کنندگانشرکت بدنی وضعیت مثل غیرکالمی هایپاسختوان است، ضمن اینکه می کنندگانشرکت

-به ریدیگ و گرمصاحبه عنوانبه یکی باتجربه،پژوهشگر  دو حداقل جلسه هر در کهکنند می توصیهبرخی منابع  .داد

 1-26توان به شرح جدول متمرکز را می گروهاهداف پژوهشی روش  انواع .دیابن حضور بردار،اشتیادد عنوان

 (. 1397بندی کرد )علیزاده، دسته
 . انواع گروه متمرکز یا کانونی 8-11جدول 

 توضیح انواع ردیف

 هدف گروه از مهم موضوع کردن پیدابرای  اکتشافی 1

  رضایتها و میزان کنندهروه از موضوعی خاص مانند تجربه مصرفبرای شناخت تجربه واقعی گ تجربی 2

  گروه در اقدامی خاص  انگیزه و شناساییبرای  بالینی 3

 درباره موضوعی خاص  کنندگانمشارکتشناسایی دیدگاه  برای توصیفی 4
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هم جمع شده و ضمن نفر( در یک محیط مشخص دور  12تا  6ی )اغلب بین متمرکزکوچک و گروه در این روش      

رسش نسبت به پو بیشتری تر العمل نشان دهند. در این روش امکان کسب اطالعات کامله هم عکسبتوانند مصاحبه می

 (.  1391)جونز و گراتون،  وجود دارداز افراد جداگانه 

 هب نسبت را فرادا مشترک درک تواننمی فردبا  مصاحبهتفاوت این روش با مصاحبه فردی در آن است که در      

 تا سازدمی قادر راپژوهشگر  ها،دیدگاه مقایسه. رسید هدف این به توانمی گروهی مصاحبه در اما فهمید، موضوع

  .کند کسب کوتاه زمانمدت در را زیادی عاتالاط

 

 . فرایند اجرای پژوهش گروه متمرکز 11-1

 اجرای روش گروه متمرکز معرفی شده است.  از سوی کارشناسان برای 2-26الگوهای متعددی به شرح جدول 
 . انواع الگوهای اجرایی روش گروه متمرکز  1-11جدول 

 توضیح انواع ردیف

ها، تدوین کنندهتعیین هدف، تثبیت خطوط جدول زمانی، شناسایی و دعوت از مشارکت»شامل ده گام  (1999سیمون ) 1

 «محل، اجرا و ارائه نتایج به سطح عملی گر، انتخابها، نگارش دستنویس، گزینش تسهیلسؤال

 «هاای، اطالعات کلیدی و آزمون سؤالسازی، معرفی، اطالعات زمینهبررسی و آماده»شامل پنج گام  (1999دیک ) 2

کروگر و کاسی  3

(2111) 

 «ریزی، سؤال کردن، هماهنگ کردن و تحلیلمقدمات، برنامه»شامل پنج گام 

استیوارت و  4

 (1991شمداسانی )

های پژوهش، شناسایی چارچوب نمونه، شناسایی هماهنگ تعریف مسئله و طرح سؤال»شامل هشت گام  

 «رشها، تدوین گزاآزمون راهنمای مصاحبه، اجرا، تحلیل و تفسیر دادهکننده، استخدام نمونه، تولید و پیش

های ها در گاماساس الگوی فرایند اجرای پژوهشبا توجه به مشترکات انواع الگوهای پیشنهادی، در این کتاب و بر      

های پیشنهادی و کاربردی انواع الگوها در این الگو نوعی ظرفیتمورد توجه قرار گرفت و به 3-26کلیدی به شرح جدول 

 واقع شد.  مورداستفاده
 . فرایند اجرای گروه متمرکز9-11جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 اف و سؤاالت پژوهش ، اهدلهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 پژوهش سؤال اساس بر غیرتصادفی یا تصادفیصورت نفر به 12تا  6به تعداد  هاکنندهشرکت انتخاب گیرینمونه 2

 هاسازی آنو در ادامه پیاده تصویری یا صوتیضبطصورت به وگوهاگفت و هاپاسخآوری جمع هاآوری دادهجمع 3

 هاآوری شده و تفسیر آنای جمعهتحلیل داده هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

برای طراحی پژوهش باید ضمن مشخص کردن اهداف و سؤاالت پژوهش، مکان و زمان مناسب و امکانات الزم برای      

 برگزاری جلسه را مشخص کرد. 
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 گیریمالحظات نمونه. 11-9

ف با توجه به هد. است امری بسیار مهم متمرکز هایگروهاجرای روش  برای مناسب کنندگانشرکت انتخابو  شناسایی

کننده نیاز است. برای این منظور باید بر اساس اهداف و سؤاالت تحقیق باید مشخص کرد که به چند نفر مشارکت

ه به شناسایی تعداد افراد حائز شرایط برای دعوت را فهرست کرد. با توج موردنظرهای الزم برای افراد پژوهش، ویژگی

های تصادفی )در صورت زیاد بودن( یا غیرتصادفی استفاده کرد. در این روش توان از روشبه جلسه گروه متمرکز، می

 شدبا طمئنم بایدپژوهشگر . شودستفاده میا موردنظر تجربه دارای افرادغیرتصادفی هدفمند و با تأکید بر  روش ازاغلب 

 وهگر انجام مکان و زمان. هستند موردنظر موضوع مورد در مشترک صفتی یا تجربه دارای گروه به شدهدعوت افراد که

روی  )خس باشد کنندگانشرکت شرایط و پژوهش موضوع با متناسب باید نیز جلسه هر برگزاری زمانمدت و متمرکز

 خواسته هاآن از و دنشومیدورهم جمع  مطلع افراد ازفر ن 12تا  6بین  محدودی گروه روش این در. (1389سعیدی، 

؛ 1395)موسوی عوری، بگذارند نظرتبادل و بحث به آزادانه موردنظر موضوع مورد در را تحلیلشان و نظر تا شودمی

اگر پژوهشگر  .باشند نکرده مالقات را یکدیگر قبل از گروه اعضایبهتر است  امکان صورت در .(1397علیزاده، 

-داشته باشد، دادهها در جلسه بندی از شرایط اثربخش حضور آنها را با جمعمکانات مالقات حضوری و انتخاب نمونها

 موضوع مورد در هاآن صنفی اشتراک و شدهدعوت افراد تجربه از بایدپژوهشگر  آوری کرد.توان جمعها بهتری را می

 حسط حتی و مذهب فرهنگ، سن، جنس،» همچون خصوصیاتی رازنظ افراد شباهت کل در. باشد داشته اطمینان بحث

 و هایدگاهد ها،تجربه یا زندگی سبک شباهت اساس بر کنندگانشرکت انتخاب اشود. بمی توصیه «سواد و تالتحصی

 . تر کردآسان را باز بحث توانمی خصوصیات، سایر

      

 هاآوری داده. مالحظات جمع11-4

 ای انحراف ازاست تا  جلسه ریزیبرنامهها در جلسه گروه متمرکز نیاز به آوری مؤثر دادهجمعبرای برگزاری مناسب و 

کان ریز باید با تأکید بر زمان، مپرهیز شود. این برنامه مناسب برداریبهره امکان بدون داده پراکنده و انبوه حجم با مواجهه

ساعت باشد، پژوهشگر باید تعداد  2تا  1ست حداکثر بین زمان جلسه بهتر اصورت کارآمد باشد. و مدیریت جلسه به

سؤال  5تا  4در جلسه را با توجه به محدوده زمانی انتخاب کند. اغلب برای این محدوده زمانی بین  طرحقابلسؤاالت 

ؤاالت به س گر جلسه باید با انواعدر منابع مختلف، پژوهشگر یا تسهیل طرحقابلهای انواع سؤالکافی است. با توجه به 

 ها استفاده کند. موقع از آنآشنا باشد و به 4-26شرح جدول 
 ها آوری دادهدر جلسه گروه متمرکز برای جمع طرحقابلهای . انواع سؤال4-11جدول 

 توضیح انواع سؤال ردیف

 با رویکردی صمیمانه و گرم برای ورود به بحث  مقدماتی 1

 سؤاالت اصلی پژوهش  جدی 2

   کنندگانمشارکتبا امکان پاسخگویی همه  باز  3

 با رویکردهای احساسی یا انگیزاننده  برای جریان بخشیدن بحث بین همه افراد  انتقالی 4
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 «چرا»ها با تر و جلوگیری از طفره رفتنتر و حساسبرای حرکت دادن بحث به سمت مسائل عمیق راهنمایی 5

 ف اصلی پژوهش در راستای موضوع و هد کلیدی یا اصلی 6

 های اعضا ها یا ایدههای یک مفهوم یا مسئله با کمک واژهبرای بررسی و آزمودن محدودیت آزمونی 7

 «کردیمداشتیم در مورد... بحث می»های اصلی مانند برای بازگرداندن گروه به سؤال هدایتی 8

 هدایت بحث به پایان جلسه پایانی 9

سه کننده جل. با مشخص شدن سؤاالت، پژوهشگر یا تسهیلشوندگان باشددانش مصاحبه ها باید در چارچوبسؤال     

کند. در گام نخست، خوشامدگویی و شروع جلسه، در گام آوری میهای الزم را جمعدر سه گام جلسه را برگزاری و داده

ها و قدردانی از استفاده از داده کنندگان دربارهها و گام سوم پایان جلسه و ارائه توضیح به مشارکتدوم طرح سؤال

گر باید خیلی کوتاه، خود، نقش خود و اهداف جلسه را شروع جلسه، تسهیل محضبهها انجام خواهد شد. مشارکت آن

جمله نظر شخصی خود را  3تا  2توضیح دهد و سؤاالت مقدماتی را مطرح کند. باید به هر نفر نیز فرصت داد تا در حد 

ای ذهن هتوان از روشمه و با طرح سؤاالت کلیدی یا اصلی، باید زمینه پاسخگویی افراد فراهم شود. میبیان کند. در ادا

ذیر پانگیزی یا طوفان مغزی برای باال بردن مشارکت در بحث استفاده کرد. باید تا حد امکان از سؤاالت باز و انعطاف

 رد.   پرهیز ک« بله یا خیر»های با پاسخ استفاده کرد و از سؤال

تواند خود پژوهشگر یا فرد گر جلسه در اجرای جلسه بسیار مهم است. این فرد که مینقش دبیر جلسه یا تسهیل     

یا  روهیگ تفکر از باید اودیگر با توانایی الزم در این عرصه باشد که از ظرفیت الزم در مدیریت جلسه برخوردار است. 

ود تا فضای فراهم ش بایدهمچنین  .جلوگیری کند اعضا سایر براثرگذاری  و گروه ترقوی اعضایکنترل جلسه توسط 

 برای زیادی مهارت به نیاز گرتسهیل .نگیرد صورت نفر 2 یا 1 بین فقط بحث و کنند شرکت بحث در گروه افراد همه

 و وردنظرم وانعن از درکشان توصیف و تعامل به کنندگانشرکت تشویق و ژرفکاوی و دادن گوش گروه، فرایند تسهیل

نند که کبرخی منابع پیشنهاد می .باشد مورداحترام و پذیرشقابل گروه در باید فرد این همچنین،. دارد گروه پویایی حفظ

 بارد کند. این فبرداری را در طول جلسه ایفا نماید به بهبود فرایند اجرای جلسه کمک میفرد دیگری که نقش یادداشت

را  تواند جزئیات بیشتریمی هادست حرکات و صدا تون و لحن صورت، حالت مانند یرکالمیغ ارتباطات گرفتن نظر در

 صندلی شماره ،فرد شماره اساس بر کنند،می صحبت افراد که ترتیبی به باید فردی هر بیان یا عبارت. از جلسه ثبت کند

 برای کنندهشرکت افراد نام استفاده جایبه افراد گذاریشماره روش ازرویکردی دیگر  در. (شود نوشته) فرد نام یا

 تا اشدب مشارکتی غیر کنندهمشاهده یک باید فرد این که استتوضیح  شود. الزم بهمی استفاده عاتالاط ماندن محرمانه

 مجزا ایدب کننده یادداشت فرد نشستن محل. یابند دست هستند، آن دنبال به گروه در که آنچه عمق به دهد اجازه افراد به

 .باشد

گر، انتخاب محل برگزاری جلسه نیز بسیار مهم است. اتاق، سالن یا مکان مناسب پس از انتخاب دبیرجلسه یا تسهیل     

از ابعاد رسمی یا غیررسمی و سازمانی یا غیرسازمانی بودن به هدف، سؤاالت و افراد انتخاب شده بستگی دارد. از 

ساز سوگیری نداشتن، نگیزاننده بودن برای مشارکت در بحث، زمینهنبودن، اخشک»های مهم در هر شرایط ویژگی

، فضای مناسب و راحت برای استقرار، موقعیت میزگردی و فاصله مناسب برای کنندگانظرفیت الزم برای تعداد شرکت
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 دودح در گروهی بحث یک است.« کنندگان و امثال آنو امکان دسترسی به آن برای مشارکت شنیدن صدای یکدیگر، 

 تعداد یا موردپژوهش لهئمس پیچیدگی اساس بر جلسه زمانمدت طورمعمولبه. کشدمی طول دقیقه 121تا  91

-هافزار، نقشه یا کاغذ سنوشت»برای برگزاری جلسه به امکانات حداقلی چون  . شودمی تعیین پژوهش کنندگانشرکت

د. نیاز خواهد بو« ی، دستگاه ضبط صدا یا تصویر و ساعتهای نام و عنوان، مواد پذیرایپایه نقاشی، ماژیک، برچسب

 هایروش ،عرصه هاییادداشت نوشتن و بردارییادداشت همراه به گفتگوها، کلمه به کلمه سازیپیاده و صدا ضبط

 ازیسپیاده سپس و صدا ضبط و ویدئو روش دو از استفاده با اغلبها داده است. متمرکز گروه در اطالعات ثبت معمول

المی و ک عاتالاط برای مناسبی روش ویدئویی روشاین روش از معایب آن بیشتر است.  منافع. دشومی ثبت گفتگوها

 چند کهرتیدرصو و شوددشوار می مکالمات سازیپیاده باشد، بیشترکنندگان شرکت تعداد غیرکالمی است. البته هرچقدر

در  خواهد شد. بنابراین مکالمات کردن پیاده و ضبط ثبت، واریدش موجب صدا تداخل کنند، صحبت زمانهم طوربه نفر

 اطالعات صحت و اعتبار از مراقبت (.1395هنگام ثبت و ضبط باید به این نکات توجه داشت )موسوی عوری، 

ا ها ربرای تأیید جمع، آن ترجیحاًو  آوریجمع را هاپاسخ کلیهها این است که مهم است؛ یکی از راه شدهآوریجمع

  .نوشت کنندگانشرکتیا صفحه مقابل  تختهروی 

 

 هایافتهتحلیل وتجزیه. مالحظات 11-0

 اًمجدد را هاپاسخ باید مرحله این در. رسدمی هاآن تحلیلساماندهی و  به نوبت د،ش آوریجمع نظرات کلیه ازآنکهپس

 هایپاسخ سپس. شود انجام جلسه از بعد هیکوتا زمان در است بهتر کار این. درک تهیه ایخالصه هاآن از و خواند

. درک یشناسای را دارد وجود هاپاسخ بین در که مشخصی و مشترک گرایش بتوان تا دشو بازنویسی الؤس هر به مربوط

 .(1397؛ علیزاده، 1395داشت )موسوی عوری،  توجه ارزشمند و غیرمنتظره هایایده و نظرات بهباید  درنهایت

، «های جلسهخالصه کردن بحث»های حاصل از جلسه گروه متمرکز شامل اصلی در تحلیل و تفسیر دادههای از گام     

 ها باید در بستر بحث جلسه مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرند. ایناست. یافته« نوشتن گزارش نهایی»و « هاتحلیل خالصه»

رکیب ها و امثال آن مقایسه، مقابله یا تهای کمی، مصاحبهیمایشپ ازجملههای دیگر منابع پژوهش توان با یافتهها را مییافته

 کرد.  
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   هفتموفصل بیست

 آشنایی با روش پژوهش گروه اسمی 
 

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گروه اسمی  

 اهداف یادگیری

 گروه اسمی  آشنایی با مفهوم روش پژوهش 

  میگیری در گروه اسمالحظات نمونهآشنایی با 

 در گروه اسمی آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در گروه اسمیآشنایی با مالحظات تحلیل یافته   
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 مقدمه

صل به در این ف. است مشخص موضوعی درباره گروهی نظر اتفاقبه دستیابی برای سودمند ابزار تشخیص گروه اسمی

 آن پرداخته خواهد شد.  معرفی روش پژوهش گروه اسمی و چگونگی اجرای

 

 . روش پژوهش گروه اسمی 13-8

ی بررس»نمونه با موضوع  برای. است مشخص موضوعی درباره گروهی نظر اتفاقبهرسیدن  برایروشی  گروه اسمی

 ء. در این روش اعضایافتدست موانع ازتوان به فهرستی در یک گروه می «سازمان در وریبهره بهبود برای اصلی موانع

 هاآن و شودمی داده اعضا از هریک به کتبی صورتبه گیریتصمیم موضوع و شوندمی جمع میز یک دور وهگر

 به روهگ در شدهثبت عقاید دهد.می ارائه گروه به را عقیده یک ،نوبهبه اعضا از . هریکنویسندمی را مسئله حل چگونگی

 عقاید نهمخفیا و طور مستقلبه اعضاء از یک شود. هر ترکامل و ترروشن ارزیابی برای مفاهیم تا شودمیشته گرذا بحث

 وقتی .باشد آورده دست به را امتیاز بیشترین درمجموع که بود خواهد تصمیمی آن گروه کنند. تصمیممی بندیدرجه را

 دارند ازمانس در باالتری رتبه یا و زنندمی حرف بلندتر که افرادی حرف که آیدمی پیش اغلب شود،می تشکیل ایجلسه

 نمطمئ توانیدمی چگونه اساسی، هایاولویت یا و مهم تصمیمات مورد در توافق هنگام در اما. شودمی شنیده بیشتر

 است.  اسمی هایگروه روش امر این از اطمینان برای روش ؟ یکایدگرفته گروه برای ایعادالنه تصمیم که شوید

      

 روه اسمیاجرای روش پژوهش گمراحل . 13-1

 دنبال کرد.  1-27هایی به شرح جدول توان در گاممراحل اجرای روش پژوهش گروه اسمی را می
 پژوهش گروه اسمی. فرایند اجرای 8-13جدول  

 توضیح مراحل ردیف

 ، اهداف و سؤاالت پژوهش لهئمسبیان  طراحی پژوهش 1

 نفری 6 تا 5 کوچک هایگروه به را موجود افرادتقسیم  گیرینمونه 2

 نظرات و تعیین آراءآوری جمع هاآوری دادهجمع 3

 هاآوری شده و تفسیر آنهای جمعتحلیل داده هاتحلیل یافته 4

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

      

 هاآوری دادهگیری و جمع. مالحظات نمونه13-9

است. در مواردی چون نیاز به  سازمانی ریزیبرنامه در کاربردویژه پربه گروهی توافق برای رودررو روش طرح یک این

 هک است آن در روش این مزیتتوان از این روش استفاده کرد. می هاسرمایه و منابع تخصیص برای هااولویتتعیین 

 افراد زا یک هر همچنین. کنندمی بحث آنبه اشتراک گذاشته و درباره  یکدیگر بین ارزیابی از قبل را مسائل همه افراد

 افراد از یک هر مسائل ابتدا که است صورتبدین ارزیابی. کنندمی شرکت ارزیابی در مساوی صورتهب سازمان
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ذهن  روش برای جایگزین روش یک روش این. شوندمی بندیرتبه 11 تا 1 بین مقیاسی اساس بر سپس و امتیازدهی

 شودمی باعث امر همین. شودمی ممانعت مباحثات در فرد یک شدن چیره از روش این در .انگیزی )طوفان مغزی( است

 و اهحلراه از بندیاولویت یک نیز روش این نتیجه. باشند داشته جلسات در تریفعاالنه شرکت غیرفعال افراد که

   مرور کرد.  2-27جدول  شرح بههایی توان در گامها را میآوری دادهفرایند جمع. استپیشنهادها 
 روش گروه اسمی آوری داده درجمع. مراحل 1-13جدول 

 مراحل  ردیف

 طور نشسته(اً دور یک میز و بهترجیح) نفری 6 تا 5 کوچک هایگروه به موجود افرادتقسیم  1

 کنیم؟ به ورزش همگانی ترغیب را افراد سازمان توانیممی چگونه مانند پاسخیب سؤال یکطرح  2

 کارت یکروی  ممکن یهادهیابررسی و در ادامه نوشتن  وسکوت  دقیقه چندبرای  افراد بهجازه ا 3

 شود. سؤاالتی برای شفافیت می نظرشفاف نبودن  درصورت. خواندیمبلند  را هاآن از یک هر و جمع را هاکارت جلسه دبیر 4

 اهدرباره آن یریگیرأ و یادداشت تختهکی روی نظراتنوشتن  5

 کند.می یادداشت شده لیست یهادهیا برای کاغذ یک روی بر را خود یرأ فرد هر وست ا خصوصی صورتبه یریگیرأ 6

   گیرد.ها صورت میایده یبندتیاولوآرا  کردنجمع با سپس و  یادداشتربوطه م ایده مقابل در را یرأ هرآرا  جمع با جلسه دبیر 7

 گیرد. ها صورت میایدهگیری درباره بار دیگر رأی 8

 شود.بندی تکرار میآوری آرا و اولویتبار دیگر جمع 9

 هک تفاوت این با کرد یریگیرأ مجدداً توانمی برنده نشدن نظری مشخص درصورتو  بحث آن مورد در و کرده بررسی نتایج 11

 .(برتر ایده 11 مثالً) شودمی انجام باال اولویت با یهادهیا فقط روی بر یریگیرأ

 دلفی شرو رسیدن توافق به برای دیگر راهیک. خواهد بود توافق به رسیدن برای گروهی فرآیند یک فقط روش این     

-به نیز باغل که گیردمی قرار مورداستفاده پیچیده هایگیریتصمیم برای متخصص افراد با هاییگروه بین در که است

 .شودنمی انجام رودررو صورت
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 م  تشهوفصل بیست

 آشنایی با روش پژوهش فراتحلیل 
 

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش فراتحلیل  

 اهداف یادگیری

   آشنایی با مفهوم روش پژوهش فراتحلیل 

  فراتحلیل   گیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

  در فراتحلیل   اطالعات آوری مالحظات جمعآشنایی با 

 ها در فراتحلیلیافته آشنایی با مالحظات تحلیل 
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 مقدمه

های مختلف است. از پژوهش آمدهدستبهبندی از نتایج ها، بررسی نتایج پژوهش گذشته و جمعیکی از پژوهش

کند. در این فصل به معرفی فراتحلیل امکان بررسی چندین مطالعه و پژوهش مربوط به موضوعات خاص را فراهم می

 اجرای آن پرداخته خواهد شد.  این روش و چگونگی

 

 . آشنایی با مفهوم فراتحلیل11-8

 یبرآورد به دستیابی هدف با مختلف مطالعات از حاصل هایداده ترکیب برای آماری هایروش از ایمجموعه فراتحلیل

 ارهدرب( 1976) گالس کتاب با فراتحلیلی مطالعات (.2116 اورتگا، و نوریس) است روش یک اثربخشی از کلی

 هترب برای فردی و مفهومی العات علمیمط همهپشت  در مشترک حقیقت به دستیابی فراتحلیل .شد آغاز رواندرمانی

 گردهم یکجا را مختلف هایپژوهش از آمدهدستهب هایداده فراپژوهش یا فراتحلیل آمار،. در است زندگی کردن

 امکان ها،داده از زیادی حجم تحلیل و کردن سرجمع با. کندمی تحلیل داده مجموعه یک عنوانبه را هاآن و آوردمی

 از تراساسی «فراتحلیل» هاییافته که گفت توانمی ترتیباینبه. شودمی بیشتر توجهیقابل طوربه نتایج به اعتماد

 «هاهشپژو وعهمجم روی پژوهش» یا «هاتحلیل تحلیل» توانمی را فراتحلیل. هستند منفرد پژوهشی مطالعات هاییافته

 وکمشک و دوپهلو حوزه آن در مطالعات نتایج که شود انتخاب ایحوزه باید ابتدا فراتحلیل انجام برای. کرد تعریف

 با هانآ مقایسه و شدهانتخاب هایپژوهش نتایج ترکیب»، «هاپژوهش نتایج شناسایی»ی به شرح مراحل سپس باشد،

 را انجام داد. « خطا کاهش منظورهب فراتحلیل نتایج ارزشیابی»و « یکدیگر

ه های چندین مطالعه انتشاریافتمنظور تحلیل یافتههای آماری بهفراتحلیل اصطالحی برای توصیف روش درمجموع     

ای ها یا متغیرهتوان مطالعات متعددی را یافت که دارای فرضیهپیرامون یک پرسش پژوهشی خاص است. در مواردی می

تفاوت داشته باشند. از  موردبررسیهای ها یا نمونهآوری دادهمحل جمع ازنظرین مطالعات ممکن است هستند. امشابهی 

توان مطالعاتی را یافت که نتایج همسو یا غیرهمسو نسبت به هم داشته باشند. از اهداف فراتحلیل این است بعد دیگر می

گیری هنوع نمونه یا روش نمون ازجملهتفاوت این مطالعات های مها با توجه به تأثیر ویژگیکه با تعیین شدت همبستگی

ی مطالعه یا کاف اندازهبهخواهد بود که  اجراقابلها برسد. بنابراین فراتحلیل زمانی و امثال آن به یک تحلیل کلی درباره آن

از متغیرها  ریفی دقیقیبرای این منظور باید به تعوجود داشته باشد.  موردبررسیپژوهش قبلی بر روی موضوع یا متغیر 

ها به پژوهشگر در های اطالعاتی و چگونگی دسترسی به آنآشنایی با بانک. یافتدست موردنظرهای و انواع پژوهش

داری( انجام شود )هوایت و )حجم نمونه و سطح معنیتواند با حداقل اطالعات کند. فراتحلیل میاین زمینه کمک می

 1-28در پژوهش به شیوه فراتحلیل، رویکردها و مکاتب مختلفی به شرح جدول  (.1385فرد، ، سهرابی1395کرامر، 

 وجود دارد. 
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 . انواع رویکردها و مکاتب فراتحلیل8-11جدول 

 توضیح انواع ردیف

 گیری حداکثریهای با نتایج مشابه از حیث اثرگذاری متغیر مستقل و نمونهانتخاب پژوهش شماریرأی 1

 ها بر اساس کیفیت  و نتایج غیرمشابه از متغیرهای وابسته مختلفآزاد از پژوهش گزینش کالسیک 2

 ها شناسی پژوهش و تأکید بر تقلیل پژوهشانتخاب گزینشی با تأکید بر مناسب بودن روش مطالعه اثر 3

 ها بر اساس آنپژوهش های اثر و انتخابگیری در واریانس بین اندزهبرای تعیین احتمال خطای نمونه آزمون همسانی 4

 بدون تأکید بر کیفیتگیری و محدودیت دامنه گیری، ابزارهای اندازهاصالح حجم اثر بر اساس خطاهای نمونه سنجیروان 5

 

 . فرایند اجرای فراتحلیل 11-1

 هاییویژگ بین رابطه آماری هایروش با و کندمی تبدیل مشترک مقیاس به را مختلف مطالعات نتایج فراتحلیل

 یابیارز را شدهانجام تحقیقات که است توصیفی هایروش از راتحلیلف. دهدمی قرار موردبررسی را هایافته و مطالعات

 و بترکی منظوربه معین ایحوزه در منفردهای پژوهش و مطالعات از بسیاری آماری تحلیل از عبارت فراتحلیل. کندمی

 جهت هاآن نتایج سازییکپارچه و ترکیب بر کیدأت موجود،های پژوهش اتحلیلفر در. است هاآن نتایج سازییکپارچه

 عرضه یگرید تحلیل موجود، هایپژوهش تحلیل و نتایج مقایسه در فراتحلیل با بنابراین. است کاربردی و علمی استفاده

و  کیبترها را داده تا بتوان آن ارقر قبولقابل چارچوبی رهای مختلف را دنتایج پژوهش باید ابتدا روشاین  درشود. می

جداگانه و پراکنده  هایپژوهش سازییکپارچه و ترکیب در روش این کاربرد و اهمیتدست آورد. نتایج جدیدی را به

 مرور کرد. 2-28توان به شرح جدول فرایند اجرای فراتحلیل را می. است
 . فرایند اجرای فراتحلیل1-11جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 پژوهش ، اهداف و سؤاالت لهئمسبیان  راحی پژوهشط 1

 بررسی)البته در شرایط امکان  موردنظر هایمالک با هماهنگ موجودهای پژوهش بین زگیری انمونه گیرینمونه 2

 .ها در اولویت است(پژوهش جامعه تمام جامع

 پژوهش  هدف اساس بر هاآن بندیهطبق و کدگذاریو در ادامه  هاپژوهش هایدادهآوری جمع هاآوری دادهجمع 3

ستفاده از ( و اودنب مقایسهقابلبرای  مشترک کمی مقیاس یک به مطالعه نتایجتبدیل مقیاس مشترک ) هاتحلیل یافته 4

 هایافته و مطالعات هایویژگی بین روابط بررسی برایهای آماری روش

 ارائه پیشنهاد ها وبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 و دوپهلو حوزه آن در شدهانجام هایپژوهش نتایج کهشود  انتخاب ایحوزهباید  ابتدا فراتحلیل روش اجرای برای     

-پژوهش برای الزم اطالعات آماری جامعه در شدهانتخاب افراد مستقل مطالعات در که طورهمان. باشد کننده مشتبه یا

 به یدسترسای بر. کنندمی فراهم راپژوهش  موردنیاز اطالعات مستقل مطالعات فراتحلیل در ،کنندمی فراهم را اولیههای 

برای منظور . داد انجام داده های معتبرپایگاه در موضوعی و کلیدی کلمات اساس بررا  جستجوییتوان ها میپژوهش

  . کرد ستفادههای مشابه امناسب برای پیدا کردن پژوهش کلیدیباید از کلمات 
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 (CMA) جامع فراتحلیل افزارنرم»ای استفاده کرد برای نمونه افزارهای رایانهتوان از نرمها میآوری دادهبرای جمع      

را آن خروجی توانمیو  استبرخوردار  زمانهم صورتبه مختلف هایداده مدیریت درمناسبی  پذیریانعطاف از

 سازی کرد. سفارشی

 مرتبط تعیینها را برای ها از میان تعداد زیادی پژوهش در حوزه مربوطه باید هر یک از آنوهشبرای انتخاب پژ     

دوره »برای نمونه در یک پژوهش موارد با معیارهای چون . قرار داد موردبررسی پژوهش االتؤس وموضوع  با بودن

ا روش ب مطالعاتانتخاب شدند. « تجربی شبه یا تجربیاستراتژی مانند  ازنظر مطالعهو روش  شدهانجامزمانی پژوهش 

 .(1392)الهی شیروان، قنسولی و حسینی فاطمی،  مؤثرتر هستند اثربخشی اندازه محاسبه در جربیت

 

 گیری در روش فراتحلیلمالحظات نمونه. 11-9

های شمقاالت، گزار« ازجملهای درباره موضوع پژوهش در این مرحله باید تمامی مطالعات پژوهشی یا مداخله

آوری کرد. دلیل آن این است را از کلیه مجاری اطالعاتی شناسایی و جمع« های تحصیلی و امثال آننامهپژوهشی، پایان

های مطالعات مربوط است. این یعنی آنکه جامعه آماری در فراتحلیل، که فراتحلیل، بررسی جامع تمامی جامعه و نمونه

ن جامعه از میان ای پذیرشقابلگیری در فراتحلیل بر انتخاب و تعیین مطالعات های انجام شده قبلی است. نمونهپژوهش

را  موردنظرهای پژوهش های انجام شده موجود، موارد هماهنگ با مالکتأکید دارد. به این منظور باید از میان پژوهش

یل در نحوه اجرای این مرحله گفته از فراتحلبر اساس نمونه معرف و مناسب انتخاب کرد. البته نوع رویکردهای پیش

 نقش مهمی دارد. 

 

 ها در فراتحلیلآوری داده. مالحظات جمع11-4

ا ها بآوری آنشود و روش جمععنوان داده استفاده میهای مرتبط و گذشته بههای پژوهشدر فراتحلیل اغلب از یافته

سازی به کمک یک برگه ترین گام خالصهمهاست. در این مرحله مههای منتخب از آنهای نمونهتمرکز بر یافته

ها را ساماندهی کرد تا کل توان اطالعات پژوهشکدگذاری یا دفترچه کد یا کاربرگ فراتحلیلی است. در این برگه می

وری آهای الزم برای جمعترین شاخصمهم ازجملهو تحلیل باشند. شناساییقابلها در یک نظام مانند تحلیل محتوا داده

گیری متغیرها، رویکرد یا مدل نظری حاکم، سطح معناداری، اندازه یا سطح اندازه»توان به ها میندهی از پژوهشو ساما

(. در 1389، و ودادهیر اشاره کرد )قاضی طباطبایی« بزرگی اثر، جهت اثر یا رابطه و حجم نمونه و دیگر موارد مشابه

 . (1395)خنیفر و مسلمی،  است شدهارائهای از کاربرگ فراتحلیل نمونه 3-28جدول 
 . نمونه کاربرگ فراتحلیل 9-11جدول 

 کد کدپژوهش

 آزمودنی

های ویژگی ابزار

 طرح پژوهش

اطالعات مربوط به 

 متغیرهای مورد آزمایش

متغیرهای کنترل، 

 و وابسته کنندهتعدیل

نتایج 

 آماری

 اندازه اثر
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 فراتحلیل ها درمالحظات تحلیل یافته. 11-0

هد درا نشان می« هاظهور خطاها و تورش»گر قبل از هر چیزی های قبلی توسط فراتحلیلمطالعه و بررسی دقیق پژوهش

ها، ثبت داده»توان مربوط به این خطاها می. برد پی هاپژوهش نواقص و مشکالتتوان به می روشبا این و در عمل 

وارد ها، تفسیر و مها، ترکیب داده، بررسی مناسبات بین متغیرها، تحلیلریگیاندازهمشاهدات، تدوین و تهیه وسایل 

 درست. تر در فرایند کلی فراتحلیل اباشد. هدف از تصحیح نتایج مطالعات اولیه برای پاسخ یا نتیجه صحیح «مشابه آن

 با اهآن سازگاری آزمون یقطر از هاآن روایی و پژوهشی هاییافته تقابل طریق از تحقیقات نوع این پایایی حقیقت

 .آیدمی دستبه واقعیت

ود؛ بنابراین شهای با کیفیت پایین با موارد با کیفیت باال، تلخیص، ترکیب و تفسیر میدر پژوهش فراتحلیل، پژوهش     

ح یکنند. در این مرحله پژوهشگر باید از اجرای صحهای ارزشیابی کیفیت نتایج پژوهش به این مشکل کمک میروش

ر د استفادهقابلباید مشخص شود که از هر پژوهش چه میزان  ازآنپساطمینان حاصل کند. مراحل پژوهش در هر نمونه 

ن شود. ها وزن یا ضریبی تعییها باید، برای آنها بر مبنای کیفیت آنفراتحلیل است. در این مرحله و با بازنگری پژوهش

شناسی خبره استفاده شود. در کل شیوه گاه چند کارشناس روشکه از دید پیشنهادشدهدر صورت وجود تورش 

یری )اغلب گهای تحت بازنگری به این شکل است که، یک یا چند وسیله اندازهارزشیابی کیفیت نتایج و شواهد پژوهش

وافق پرسشنامه( ساخته و از چند داور یا ارزشیاب مطلع درخواست نظر دهی خواهد شد. با بررسی میزان اجماع یا ت

 (. 1389، و ودادهیر شود )قاضی طباطبایینظران کیفیت و روایی پژوهش محاسبه میآرای صاحب

ا را مقایسه کرد و دارای یک مقیاس مشترک کمی هسازی شوند که بتوان آننحوی آمادهنتایج باید به مرحله بعد رد     

و شود. برای این منظور داستفاده می« اندازه اثر» ژهویبههای مختلفی و باشند. برای رسیدن به مقیاس مشترک از روش

 مورد توجه قرار دارد.  4-28مدل آماری به شرح جدول 
 ها. دو مدل آماری برای تعیین اندازه اثر و مقیاس مشترک داده4-11 جدول     

 توضیح انواع ردیف

 فرض ثابت بودن اثر واقعی رفتار برای هر مطالعه  اثرات ثابت  1

 فرض متغیر بودن اثر واقعی رفتار برای هر مطالعه  ات تصادفیاثر 2

، خالصه و یکدست شوند. هدف موردبررسیهای های آماری نمونهکند تا نتایج و یافتهکمک میندازه اثر شاخص ا     

ازه مشترک ها با یک شاخص عددی و اندهای آماری گوناگون پژوهشکردن یافته شکلیک« اندازه اثر»استفاده از روش 

های اندازه انواع شاخصکند. ها را فراهم میاست. این امر برای پژوهشگر امکان مقایسه و ترکیب نتایج آماری پژوهش

 مرور کرد.  5-28توان در جدول اثر را می
 های اندازه اثر. انواع شاخص0-11جدول 

 توضیح انواع ردیف

 های دو گروه مستقلنگینبین میا استانداردشدهبیانگر تفاوت  dخانواده  1

 یرسون(های انفرادی در متغیر وابسته )همبستگی گشتاوری پبندی و نمرهبیانگر همبستگی بین دو متغیر مستقل طبقه rخانواده  2
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ای آماری هها برای اندازه اثر، استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر است. در روشیکی از بهترین سنجه    

را به ضریب همبستگی پیرسون تبدیل کرد. البته باید توجه « دوتی استودنت و خی»های آماری مانند ان آزمونتومی

 توان استفاده کرد.هم می شدهانجامها و حداقل دو مطالعه داشت از فرا تحلیل برای انواع روش

ن گروه کنندگان با میانگیگین گروه اول شرکتبرای اندازه اثر است که با تفاضل میان میان کوهن نوع دیگر سنجهدی     

آید. ضعف آن نسبت به روش ضریب دست میکنندگان و تقسیم آن بر انحراف معیار هر دو گروه بهدیگر شرکت

 همبستگی، دشواری محاسباتی آن است. 

 دیبنصورت ،هاهشپژو از ایمجموعه دارنظام بررسی برای شناسیروش یک آماری، فن یک از بیش فراتحلیل فرایند

 و هاداده آماری ترکیب نگهداری و ثبت ،هامقاله حذف یا ورود مالک تهیه و جامع جستجوی یک انجام ،هافرضیه دقیق

 وردنظرم اثرات تبیین برای میانجی متغیرهای و هاکنندهتعدیل جستجوی متعدد، هایبررسی از آمدهدستبه اثر هایاندازه

 (1395؛ هوایت و کرامر، 1385فر، رابی)سه است نتایج گزارش و

 بانز ستهد  دو در را انگلیسی زبان یادگیری راهبردهای آموزش به مربوط مطالعاتهای نمونه یافته 6-28در جدول      

 یکدیگر با هااثربخشی اندازه آن در که دهدمی نشان Hedges' g اساس بر خارجی زبان و دوم زبان عنوانبه انگلیسی

 آموزش مطالعات در تصادفی، اثرات مدل و ثابت اثر مدل اساس بر شود،می دیده که طورهمان. است شده مقایسه

 از. بود 18/1 و 97/1 ترتیب به اثربخشی اندازه دارد، خارجی زبان نقش انگلیسی زبان آن در که یادگیری راهبردهای

 حتت دارد را دوم زبان نقش انگلیسی زبان آن در هک یادگیری راهبردهای آموزش مطالعات اثربخشی اندازه دیگر، سوی

 . بود 65/1 و 54/1 ترتیب به تصادفی اثرات و ثابت اثر هایمدل
  ها برای فراتحلیلهای پژوهش. یک نمونه تنظیم یافته1-11جدول 

 
لی صاص دارد. هدف اصها با خصوصیات مطالعه اختها و ارتباط دادن آنها به ترکیب یافتهمرحله بعد تحلیل یافته     

هایی برای ترکیب احتماالت مربوط به یک فرضیه با استفاده از مطالعات پژوهشی یا این مرحله، استفاده از آزمون

ها( از منابع است که در آن ابتدا اطالعات )در اینجا داده ایچندمرحلهای متفاوت است. فراتحلیل رویکردی مداخله

های مختلفی به شرح جدول شود. آزمونکیب و در نهایت یک کل جدید ایجاد میپژوهشی اولیه استخراج، سپس تر

ها دارای مزایا و معایت خاص خود هستند که با توان برای این منظور استفاده کرد. هر یک از این روشرا می 28-7
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از انعطاف و سطح  Zر ها، روش تجمیع مقداتوان روش مناسب را برگزید. در میان این روشتوجه به شرایط پژوهش می

 (.1389کاربرد بیشتری نسبت به بقیه برخوردار است )قاضی طباطائی، 
 های ترکیب احتماالت . انواع آزمون3-11جدول              

 توضیح آزمون انواع ردیف

 های کم به دلیل ضعیف بودن محاسباتمناسب تعداد پژوهش ترکیبی فیشر 1

 های کم و تعداد پژوهش (p)ای سطح معناداری مناسب بر کردن احتماالتجمع 2

 های با درجات آزادی نسبتاً باالتر  و مناسب برای پژوهش tیا جمع مقادیر  واینر 3

 بیشترین کاربرد با توجه به محاسبات ساده  Zکردن مقادیرجمع 4

 دهی در شرایط عادی مناسب برای شرایط وزن Zکردن مقادیر وزنی جمع 5

 ها به شکلی ساده با محاسبه متوسط مقادیر سطح معناداری و تعداد پژوهش pن میانگی 6

 هابدون نیاز به فرض برابری واریانس و افزایش توان آزمون با باالرفتن تعداد پژوهش Zمیانگین  7

ه و فرضیو مبتنی بر ترکیب تعداد موارد هماهنگ یا ناهماهنگ با یک های زیاد برای تعداد پژوهش روش شمارش 8

 «   Zدو و عالمت، خی»های غیرپارامتری با روش آزمون

ها و تعیین تأثیر هر یک از از میانگین هر یک از پژوهش محاسبه میانگین مجذور مجموع انحراف بندیبلوکروش  9

 بندی شده با تحلیل واریانس  عوامل و متغیر بلوک

 ناسایی روابط علت و معلولی )روشی حساس به تعداد نمونه(های ترکیبی برای شاستفاده از روش روش بیزین 11

های آماری به عهده پژوهشگر است اما تفسیر یافته هرچندها است. گام پایانی تفسیر نتایج حاصل از تحلیل داده      

کنند. ی میفمعر «بزرگ و متوسط کوچک،» مقادیر صورتبهبرخی کارشناسان معیارهایی را برای تفسیر اندازه اثربخشی 

 ،روش این در. گیرند قرار مورداستفاده باید آگاهانه قضاوت انجام برای کافی دانش فقدان درصورت تنها معیارها این

 و ایایسهمق مفهومی اثربخشی اندازه تفسیر بنابراین،. شودمی گرفته نظر در هدف عنوانبه استاندارد اثربخشی اندازه

 هایاندازه ربهت تفسیر برای توانمی ایمقایسه استانداردهای برخی ازخواهد بود.  لعهمطا زمینه بر مبتنی که است نسبی

 یا« هسالیک رشد ازجمله رشد شاخص»، «وسفیدسیاهیا  مرد و زن ازجمله مربوطه هایگروه بین شکاف» مانند اثربخشی،

  با دتوانمی اثربخشی اندازه تفسیر موارد، برخی در همچنین،. کرد استفاده «مرتبط اثربخشی هایاندازه از ایمجموعه»

 بر طبیعی عتنو این ،حالبااین. گیرد صورت چارکی میان دامنه مانند جمعیت، طبیعی تغییر ناحیه اثربخشی اندازه مقایسه

 دازهان تفسیر برای سازیزمینه. باشد داشته مختلفی مقادیر تواندمی سطحی، چند جمعیت مختلف سطوح اساس

 مثال، برای. اردد پژوهش زمینه به بستگی کوچک یا بزرگ صورتبه اثربخشی اندازه تفسیر که است معنا دینب اثربخشی

 دازهان کهدرحالی باشد اهمیت حائز بسیار است ممکن ومیرمرگ مانند متغیری مورد در کوچک بسیار اثربخشی اندازه

 ،این رب وهعال. باشد داشته همراه به کمتری تبعات ستا ممکن اضطراب مانند متغیری مورد در تربزرگ بسیار اثربخشی

 اندازه ،دیگرانبیبه. دهدمی قرار ثیرأت تحت را آن تفسیر، اطمینان بازه پهنایمانند  اثربخشی اندازهبه مربوط قطعیت  عدم

 داشته کمتر تعیقط عدم با اثربخشی به نسبت کمتر عملی ارزش است ممکن گسترده نفساعتمادبه هایبازه با اثربخشی

 اندازه ارداستاند انحراف. گیرد صورت بردارنمونه ابهامات به توجه با باید اثربخشی اندازه تفسیر این، بر عالوه. باشد
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 اربردک اطمینان هایبازه ،حالبااین. کندمی کمک قطعیت عدم چگونگی و ماهیت بهتر درک در پژوهشگر به اثربخشی

 که دهندمی قرارپژوهشگر  اختیار در ضمنی مقادیر دامنه هابازه این چراکه ؛ دارند اندارداست انحراف به نسبت مفیدتری

 . است بیشتر واقعی اثر اندازهبه دستیابی امکان آن در

میزان باالی را نشان  مورداشارهدر نمونه  مدل دو هر اساس بر کلی اثربخشی اندازه مقادیر است ممکن اول، نگاه در     

گیری جهبرای نتی. شود مقایسه اثربخشی هایاندازه سایر با باید حاصل اثربخشی اندازه بهتر، درک برای ،حالنباایدهد. 

 میان رد توانمی را اصلی پارادایم دوتوان تحلیل نهایی را ارائه کرد. برای نمونه ها میبه پارادایم توجهکلی با استناد و 

ولی و )الهی شیروان، قنس دارد فرایندها بر تمرکز دوم پارادایم و محتوا بر تمرکز اول پارادایم. کرد شناسایی زبان دبیران

 . (1392حسینی فاطمی، 

 

 . مالحظات ارزیابی کیفیت پژوهش فراتحلیل11-1

ها مطمئن شد. همچنین باید از برای روایی پژوهش باید از مستقل بودن و سوگیری نداشتن پژوهشگر در پژوهش

ها با توجه به اهداف پژوهش فراتحلیل اطمینان حاصل کرد. یک از موضوعات محوری در پژوهش جامعیت کافی تعداد

است. از مباحث دیگر، میزان  موردبررسیهای های پژوهشانجام فراتحلیل، میزان روایی فرایند کدگذاری ویژگی

های ثر مربوط به پژوهشو برآوردهای اندازه ا (p) داریمعنیپایداری یا سازگاری در محاسبه و ثبت سطوح 

-یبندی نیز حائز اهمیت است. برای اعتبار بیرونی مو مسئله مقوله« ایبیرونی، سازه»است. تعیین اعتبارهای  موردبررسی

و جستجو برای شناسایی اثرات میانجی و آزمون همگنی  موردبررسیهای توان کدگذاری کاراکترهای مربوط به پژوهش

 (.  1389، و ودادهیر قاضی طباطباییرا مورد توجه قرار داد )
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 م هنوفصل بیست

  روش اقدام پژوهشی   
 

 هدف کلی: آشنایی با روش اقدام پژوهی   

 اهداف یادگیری

  آشنایی با مبانی روش اقدام پژوهی 

  اقدام پژوهیگیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

 وهیدر اقدام پژ آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در اقدام پژوهیآشنایی با مالحظات تحلیل یافته  

 پژوهی با درس پژوهیهای اقدامآشنایی با تفاوت  
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 مقدمه

 از یکی که است مراحلی طی نیازمند مسئله، حل یا مجهول کشف برای مندنظام وجویجست عنوانبه پژوهش 

 نیز پژوهش، هدف و نوع به توجه با. پژوهش است مختلف مراحل بینیپیش و مطالعه طراحی مراحل این ترینمهم

 متفاوتی هایصورت تواندمی عقلی، و علمی منطق از تبعیت عین در پژوهش مراحل پژوهشگر، هایسلیقه و هاعالقه

 شدهیینتع پیش از مراحل تمام حدودی تا و خطی معموالً که دانشگاهی هایپژوهش با مقایسه در نمونه برای. کند پیدا

در این فصل به مفهوم اقدام  .است بیشتری انعطاف دارای خاص مراحل از پیروی عین در پژوهی اقدام مراحل است،

 پژوهی و مراحل اجرای آن پرداخته خواهد شد. 

 

 پژوهیمفهوم اقدام. 13-8

 و،ا نظر بهکرد.  فراهمرا  وهىپژ اقدام زمینه ،«عملى فایدههای بدون ناقص بودن پژوهش»دیدگاه  بیان با( 1947) 1وینل

یژه از ورونق اقدام پژوهی به. هست نیز هاآنو بهبود  تغییر بلکه نیست، رویدادها تفسیر و درک تنهاپژوهش  اصلى هدف

پژوهش عملی، پژوهش مشارکتی، »این روش با اسامی دیگری چون های کیفی صورت گرفت. دهه هفتاد و با توجه روش

« هیاقدام پژو»شود که در این کتاب از عنوان نیز خوانده می« و پژوهش عملی مبتنی بر اجتماعپژوهش عملی مشارکتی 

  استفاده خواهد شد.  

 وضع به موجود وضع تبدیل به منجر که پژوهشی است فعالیتنوع  هرو  «عمل در پژوهش» معنیبه پژوهیقداما     

 مورد فعالیت و کار حین در را خود اقدام اشخاص، ای شخص. استپژوهش  نوع این در اصلی محور اقدام،. شود مطلوب

 هایپژوهشدیگر  مانندین روش ا هدف. است هاآن کردن اثربخش و امور بهسازی کار این از هدف. دهندمی قرار پژوهش

 یا فرد که ردازدپمی هاییموضوع بررسی به بلکه نیست، متغیرها اصطالحبه یا هاپدیده روابط به بردن پیصرفاً  دانشگاهی،

 بنابراین. دهند کاهش یا کرده حل را آن پژوهش راه از خواهندمی و هستند درگیر آن با خود شغل و کار محیط در افراد

 مشکالت برایو زودبازده را  مناسب هایحلراه پژوهش این. است« موجود وضعیت در تغییر»هدف عمده این روش 

م زهی، )رخشانی، هاش است مرسوم هایپژوهش اکثر نبودن کاربردیمبتنی بر  دهایانتقا به پاسخیاین  و کندمی جستجو

 لحاظ عمل فرآیند در عمده صورتبه توانمی را هاپژوهش انواع سایر با پژوهی اقدام تفاوت. (1391کیخا و جهان تیغ، 

 ود،خ پوشش تحت منطقه یا کار محیط در تحول ایجاد ضمن ،قدمبهقدم محقق پژوهی، اقدام در که صورت این به. کرد

 وضع در رتغیی ایجاد به منجر خود کار سرانجام در پژوهی اقدام دیگرعبارتبه. کندمی پیدا دست هایییافته و اطالعات به

 (. 1391)انجمن علمی معلمان ایران،  شودمی موجود

ا تأکید دارد. همنظور بهتر کردن آنییر در وقایع بهبا ایجاد تغ زمانهموقایع، « توصیف، تفسیر و تبیین»پژوهی بر اقدام     

یم کند. یا ترمکنندگان در پژوهش کمک کنند تا معضالت یا مسائل محلی را بررسی و حل پژوهشگران باید به مشارکت

 یپژوهی مشارکتشناخت و ترویج تغییر و تحول تأکید دارد. هدف اقدام ادامهاقدام پژوهی مشارکتی بر روی عمل و در 

                                                           
1. Kurt Lewin 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

424 

ست. کشیدن آن ا چالشبه مبادله اطالعات و  باکنندگان ترکیب دانش و تجربه نظری پژوهشگر با دانش عملی شرکت

 تر شود. اقدام، محور اصلی در این نوعاقدام پژوهی هر نوع فعالیتی است که منجر به تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب

دهند. ود را در حین کار و فعالیت خود مورد پژوهش قرار میپژوهش است. به این معنا که شخص یا اشخاص، اقدام خ

پذیر نیست، بلکه هدف او رسیدن به شناخت عملی درباره مسئله در اقدام پژوهی، پژوهشگر درصدد یافتن نتایج تعمیم

توان می های پژوهشاقدام پژوهی با سایر روشهای روش ترین تفاوتاز مهم. دارد سروکارای است که خود با آن ویژه

 (. 1391)انجمن علمی معلمان ایران،  اشاره کرد 1-29به شرح جدول به مواردی 
 های پژوهش. انواع تفاوت بین اقدام پژوهی با سایر روش8-13جدول 

 هاسایر پژوهش ردیف اقدام پژوهی

 همبتنی بر حدس خردمندان فرضیه اساس بر تغییرات 1 کار محیط و شغلی قراین و شرایط اساس بر

 انتخابی نمونهتأکید بر  2 واقعی نمونهتأکید بر 

 لهئمس بر ناظر پژوهشگرانتأکید بر  3 لهئمسو  کاردر  درگیر و شاغل شخصپژوهش توسط 

 اجرایی عوامل به هایافتهارائه  4 ملعدر  لهئمس با درگیر و شاغلفرد  توسط هایافتهکاربرد 

 دیگرانتوسط  پژوهشگر هاییافتهارزیابی  5 لهئمس با درگیر و شاغل خود توسط هایافتهارزیابی 

 نیستپژوهشگر  خود مسئله ضرورتاً مسئله 6  مسئله خود اقدام پژوه در محیط کار  

 ضرورتاً بر اجرا و کاربرد فوری آن تأکید ندارد.  7 تأکید بر عمل و کاربرد فوری

  تریپیشرفتهچیدگی و مراحل برخورداری از پی 8 هاسادگی در اجرا نسبت به سایر پژوهش

 های بیش از اقدام پژوهی نیاز دارد.اغلب به هزینه 9 هزینه ازلحاظباصرفه بودن 

 اغلب رویکرد تعمیم پذیرانه دارد.  11 پذیریتعمیمضرورت نداشتن 

 رویکرد کلی نگرانه 11 رویکردی جزئی نگرانه

 بیشتری نسبت به اقدام پژوهی نیاز به زمان  12 ترین زمان گرفتن نتیجه در کوتاه

در ماهیت و اجرا نیز تفاوت اساسی با  کهدرصورتیاقدام پژوهی در معنا قرابت نزدیکی با تحقیق در عملیات دارد،      

 دارد.  2-29این روش به شرح جدول 
 دو روش اقدام پژوهی با تحقیق در عملیات  هایتفاوتترین . مهم1-13 جدول

 توضیح روش ردیف

فرایندی بازتابی برای حل مسائل پیشرفته توسط گروه یا فردی از مجموعه افراد فعال در کار یا حتی  اقدام پژوهی 1

 خود سازمان یا مؤسسه آموزشی برای بهبود راهبردها یا اقدامات یا دانش در کار 

 دهمطلوب برایی یک مسئله پیچی حلراهبه ها برای دستیابی های ریاضی، آمار و الگوریتماستفاده از مدل تحقیق در عملیات  2

 است.  3-29روش اقدام پژوهی یک روش پژوهش با مزایای متعددی به شرح جدول  درمجموع     
 ترین مزایای استفاده از روش اقدام پژوهی . مهم9-13جدول 

 مزایا ردیف

 مسئله حل برای مناسب هایراه از 1

 کار انجام حین پژوهش 2
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 خالقانه و نو هایراهبرای  یساززمینه 3

 نامطلوب وضع اصالحکمک به  4

 عمومی پژوهش فرهنگکمک به  5

 تئوری و آرمانی  هایحلراه جایبه منطقی و عملی هایحلراهجایگزینی  6

 پژوهشگر از نتیجه کار و استفاده از آن   مندیرضایت و لذتاحساس  7

 در کارها همراه با انتقادپذیری  عمیقتفکر و اندیشه  و اطرافبیشتر به محیط ظرفیت اقدام پژوه در توجه  بردن باال 8

 اهداف تحقق برای مشارکتی و صمیمی محیط همکاران و ایجاد یا دوستان با فکری تعاملباال بردن ظرفیت  9

 

 مراحل اجرای اقدام پژوهی. 13-1

 را یامسئله پژوه اقدام که معنا این به. است« ارزیابی و تغییر تشخیص،» عمده گامسه دارای ساده طوربه پژوهی اقدام

 کار بود مثبت پاسخ اگر. کند علمی ارزیابی را تغییر این و دهد تغییر را نامطلوب وضع کندمی تالش دهد،می تشخیص

 یا خطی الًکام مراحل پژوهی اقدام مراحل بنابراین. اندیشدمی دیگری هایراه به صورت این غیر در دهدمی ادامه را

برای اجرای . پردازدمی عملیات مجدد اجرای و حلراه تغییر به بداند صالح زمان هر در محقق بلکه نیست، پلکانی

، در گام تغییر «پنج مرحله نخست»که در گام تشخیص  شوددنبال می 4-29روش اقدام پژوهی مراحلی به شرح جدول 

  (.  1381شود )قاسمی پویا، اجرا می« ا نهممراحل هفتم ت»و در گام ارزیابی « مرحله ششم»
 . مراحل اجرای اقدام پژوهی 4-13جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طرح پژوهش 1

 از جامعه موردبررسیانتخاب جامعه یا نمونه  گیریجامعه و نمونه 2

 مداخله قبل از گردآوری شواهد اولیه  آوری داده اولیه جمع 3

 برگرفته از شواهد اولیه  احتمالی هایحلراه تشخیص هاداده وتحلیلتجزیه 4

 جدید موقت  حلراهانتخاب  حلراهانتخاب  5

 و نظارت بر آن  شدهانتخاب حلراه اجرای  حلراهاجرای  6

 )بعد از مداخله( شدهانتخاب حلراهگردآوری شواهد ثانویه حاصل از اجرای  آوری داده ثانویه جمع 7

مجدد سیکل  مسئله نشدن حل صورت درکه آوری داده ثانویه ارزشیابی نتایج حاصل از جمع ارزشیابی 8

 .یابدادامه می لهئمس حلتا  و شروع جدید هایحلراهشناسایی و اجرای 

  هادها گیری و پیشنهمراه با ارائه بحث، نتیجه تدوین گزارش مراحل پیشین ارائه گزارش نهایی 9

اقدام پژوه پس از اجرای طرح  درنهایتحاصل از شواهد بسیار مهم است.  اطالعات ثبت و مشاهدهدر فرایند اجرا      

 و ارائه پیشنهادهای خود را در گزارش نهایی ارائه کند.   گیرینتیجه و بحثمناسب برای مسئله، باید  حلراهو یافتن 
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 پژوهی اقدام طرح پژوهش در: اول مرحله. 13-1-8

 التمشک با موضوعارتباط »باید  پژوهشگر. پژوهش است زمینه یا موضوع تعیین پژوهی، اقدام هر در گام نخستین

 جرااقابلنگرانه و موضوع باید جزئیمشخص کند. « بودن آن را بررسیقابل»و  «پیرامونش محیط و زندگی در موجود

. تغییر داد مورداشارهدر مسیر  را پژوهش اصلی محور و موضوع کار از مرحله هر در توانباشد. برای این منظور می

 پژوه داماق یک عنوانبه. باشد مشکل یک علل بررسی یا و ارتباط بررسی یا و وضعیت بررسی تواندنمی شما موضوع

گیرد برای  قرار هموردتوج پژوهش اصلی مسئله باید عنوان. در باشد وضعیت اصالح یا و بهبود دنبالهب باید شما موضوع

 حالدرعین. شود آورده نیز عنوان درفراگیران یا مشتریان و امثال آن است باید  نارضایتیما درباره  موضوع اگرنمونه 

 هاییواژهتغییر در جهت بهبود باشد.   دهندهنشانو  پوشش تحت منطقه و کار محل به محدود، وشنر باید عنوان

 ضعو تبدیل بر داللت … و توسعه بهبود، تبدیل، رفع، حل، ایجاد، اصالح، ییر،تغ کاهش، افزایش، تقویت،: همچون

برای نوشتن  . شود آغاز اصطالحات و کلمات گونهاین با پژوهی اقدام عناوین است بهتر و دارد مطلوب وضع به موجود

  استناد کرد. 5-29توان به محورهایی به شرح جدول بیان مسئله پژوهش در اقدام پژوهی می
 . محورهایی برای نگارش بیان مسئله در روش اقدام پژوهی 0-13جدول 

 توضیح محورها ردیف

 اقدام پژوه  کار با آن ارتباط و پژوهی اقدام موضوع ابعاد شرح و کلی توضیحات موضوع تعریف 1

 تشخیص چگونگی 2

  مسئله

 با گهانینابرخورد » ی چونیهابه شکل پژوهی اقدام کار اصلی هستهعنوان به مسئلهچگونگی تشخیص 

 «  اهمانند نتیجه نظارت دیگرانگزارش » و «یناگهانو فکر چاره  مسئله مدتطوالنیتجربه »، «مسئله

 های موجودبا چالش ابهام بدون و واقعی یتصویرو ارائه  موردنظر وضعیت معرفی موجود وضع توصیف 3

 موضوعو اهمیت  ضرورترک مستنداتی برای د و آمارها ارائه ضرورت و اهمیت 4

 قصد ترحم، وجدان، تعصب، ،دوستیوطن الهی، تعهد شغلی، تعهد احساس»از ابعادی چون معرفی  انگیزه پژوهشگر 5

 «یا امثال آن بشریت و جامعه فرد، به خدمت

 بودن بلندمدت ایو  مدتکوتاه پژوهشهدف از  6

تقویت، افزایش، کاهش، تغییر، اصالح، ایجاد، حل، رفع، »همچون هایی پژوهی با واژهبهتر است عناوین اقدام      

گیری مونهنپژوهی، با داللت بر تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب آغاز شود. در اقدام« تبدیل، بهبود، توسعه و امثال آن

متن، »تواند در حال مطالعه می« عرصه»یا « مورد»از نوع هدفمند و اغلب از نوع موارد خاص است. در این روش، 

 باشد. « بخش، فرد، ابزار، برنامه، اتفاق، فرایند، مسئله، نظام آموزشی و امثال آن

 

 آوری داده پیرامون مسئله )داده اولیه(. جمع13-1-1

یا  موجود وضعچگونگی  دهندهنشان شواهد یا مدارک ،مداخله از قبلیا  مرحله این در مدارک وها داده از منظور

 اقدام از پسو  مداخله از بعد مدارک و طالعاتداده ثانویه یا ا باهای این مرحله یا داده اولیه داده وقتی. است نامطلوب
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-معج تریدقیق و ترکاملهای داده هرچقدربنابراین . شودنشان داده می حلراه، میزان موفقیت شود مقایسه تغییر برای

ها حلراه» و «هایافته اعتبار» کهاست  آننکته مهم دیگر . شودشتر مینیز بی ترمناسب حلراهشود، احتمال شناسایی  آوری

ان توها میآوری دادهجمع برای. دارد بستگی شدهآوریجمعهای اولیه داده نوع صحت و دقتبه« یپیشنهاد تغییراتیا 

 توجه داشت.  6-29به نکاتی به شرح جدول 
 یه در روش اقدام پژوهی اول آوری داده. نکات مهم برای جمع0-13جدول 

 توضیح نکات ردیف

ری آوجمع نوع ابزار قابل مراجعه مانند سند یا فرد و  ینوع منابع اطالعاتباید  آوریجمعقبل از شروع  منابع و ابزار  1

 و امثال آن را مشخص کرد. ، پرسشنامهمصاحبه، مشاهده ،بردارییادداشتداده مانند 

 .کندرا مشخص  ایجادشده رییبتواند تغ باید شدهآوریجمعای هداده معرف تغییرات بودن 2

 ایافزارهای رایانهبه کمک نرم ترجیحاًها و برای پیدا کردن سریع و مراجعات آسان به آن ها بندی دادهطبقه 3

 هایی که ربطی که به کار شما ندارند. آوری دادهپرهیز از جمع ارزش داشتن  4

 پژوهش مورد  نهیبه کمک همکاران و آگاهان در زم شدهآوریجمعهای نقد و بررسی داده ها ارزیابی داده 5

 در خصوص هدف پژوهش  رسانیاطالعمانند اجازه برای مصاحبه و مشاهده و  رعایت اخالق  6

  یداور یبرا ییهاشاخص ای ارهایمعو ایجاد  نیتدو قبولقابلو  یشواهد منطقتهیه  معیار سازی  7

 ،مشاهده، مصاحبه» از میان و حداقل از سه روشها آوری دادههای جمعهمه انواع روشاز تواند پژوهی میاقدام      

کنند. اینگونه با هم عمل می گانهپنجها استفاده کند. در مشاهده حواس آوری دادهبرای جمع« و اسناد پرسشنامه

مناسب از اوضاع، نسبت به ثبت مشاهدات  هاییادداشتفیلم و یا توان با تهیه عکس، مشاهدات باید هدفمند باشد. می

رسد و اموری را حدس می« تقارن طالیی تفسیر»گر، در پس ذهن خود، از تلفیق مشاهدات به اقدام نمود. گاهی مشاهده

ز قت خاصی ازند که در ظاهر مشاهدات وجود خارجی ندارند. در مصاحبه نیز گفتگو باید با تدبیر، فکر، تعمق و دمی

-ا باید هدفهابتدا طراحی شود تا بتواند با کمترین زمان و با کمترین جمالت، بازدهی الزم و کافی داشته باشد. مصاحبه

 حلاهردار بوده و نتایج آن برای استفاده بعدی ثبت شود. پرسشنامه شامل سؤاالت کتبی است که پژوهشگر برای یافتن 

استفاده  مسئله از آن حلراهرسشنامه شامل سؤاالت کتبی است که پژوهشگر برای یافتن کند. پمیمسئله از آن استفاده 

-ونهگتواند شامل پاسخ باز یا پاسخ بسته یا ترکیبی از هر دو باشد. سؤاالت باید بهکند. پرسشنامه در اقدام پژوهی میمی

را در تغییر وضعیت موجود و تبدیل آن به وضع  ها قبل و بعد از اقدام بتوان نتیجه آنای طراحی شود که با پرسیدن آن

های قدیمی، نوارهای ها، عکسپرونده»توان به اسنادی چون مطلوب مشخص نمود. در مورد مدارک و اسناد نیز می

   (.1395اشاره کرد )خنیفر و مسلمی، « ها و امثال آنها، شاخصتصویری،  نمودارها، یادداشت-صوتی

    

 ها یل دادهوتحل. تجزیه13-1-9

 هایاقدام و هاحلراهشناسایی  یارب را هادادهباید  ،هادادها ب موجود وضعیت از گویا و روشن یتصویرایجاد  از پس

 یشهرالبته . ردک عرضه اصالح برای موقت طرححل یا  راهیک توانمی تحلیلوتجزیه ازاینپسد. کرتحلیل  مناسب

به عوامل متعدد و اغلب « امثال آن و فرهنگی فقر اجتماعی، فساد زهکاری،بافت تحصیلی،  ،اعتیاد»ی چون مشکالت
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در  وهیپژ اقدام بخش ترینمهم ،حلراهو پیدا کردن  لهئمس حل پیرامون تفکر و مطالعهخارج از محیط کار بستگی دارد. 

بدون  .دارد ثرؤم حلراه کی اعمال به بستگی پژوه، اقدام زحمات و هاتالش همه. است هاوتحلیل دادهمرحله تجزیه

 ها،ژوهشپ انواع سایر با پژوهی اقدام تمایز وجه. دبو خواهد نتیجهبی پژوهی اقدام له،ئمس برای مناسب یحلراهشناسایی 

 اهداف با متناسب و دقیق منطقی، صورتبهها داده اگر. است موجود وضع در تغییر ایجاد منظوربه حلراه اجرای در

 بینیپیش بهها داده آوریجمع اگر. کرد استخراج لهئمس برای هاییحلراه آن از توانمی باشد، شدهآوریجمعپژوهش 

 یقینبه نزدیک احتمالپژوهشگر  که باشد ایگونهبه باید نتخبم هایحلراه. یابد ادامه همچنان باید نشود، منجر حلراه

 عموماً. دهد ادامهداده  آوریجمع به همچنان باید ندهد، را مالیاحت چنین اگر. داشته باشد لهئمس حل رایاز ظرفیت آن ب

 فهرستی ،اهداده تفسیر و وتحلیلتجزیه از پسپژوهشگر است. پژوهشگر  ذکاوت و نظر دقت نتیجه ابتکاری، هایحلراه

 . کندمی گزارش ،هاداده گردآوری پایانی بخش دررا تهیه و  هاحلراه از

 

  حلراه. انتخاب 13-1-4

کند. در این در مرحله قبل، مواردی را انتخاب می دهش فهرست هایحلراه بین ازپژوهشگر  ،حلراه انتخاب مرحلهدر 

 اماقد است ممکنگذاشت. برای نمونه  کنار را رخیب و انتخاب ها راحل، برخی راهکافی توجیه و دالیل بامرحله باید 

 عملکرد هحیط در قوانین تغییر چون اما ،ی را داشته باشدقوانیناصالح  صحیح پیشنهاد کاری، معضل یک حل برای پژوه

در  تفادهمورداس منابعبه  استنادبا  حلراهیک  اثربخشی دالیلباید  پژوهی اقدام گزارش در. گذاردمیاو نیست، آن را کنار 

ا انتخاب ی دالیل، با گزارش اینلعه ارائه شود تا دیگر پژوهشگران با مطا پژوهشگر هایاستدالل یا وها داده آوریجمع

توجه  6-27مناسب باید به نکاتی به شرح جدول  حلراهآشنا شوند. برای انتخاب  خوبیبهحل یک راه گذاری کنار

 داشت. 
 حل در روش اقدام پژوهی . نکات مهم برای انتخاب راه1-13جدول 

 توضیح نکات ردیف

 حل منتخب ای کافی برای راههآوری و وجود دادهجمع هاکفایت داده 1

 شود. جایگزین می یگریاه دموفق نبود رحل راه ، اگرشکست مفهوم ندارد یدر اقدام پژوه آمادگی جایگزینی  2

 شدنی بودن، تجربه دیگران و مشکالت احتمالی آن  ارزیابی منطقی  3

 ها را ثبت و گزارش کرد. تجربه باید آن حضمبهنده بود و وبینی شباید منتظر موارد پیش دهنشبینیپیشموارد  4

هایی، توسط چه کسی، چه زمانی با چه چه فعالیت»شامل  حلراهچگونگی اجرای  ی ازتصویرارائه  طراحی برنامه اجرا 5

  نانجام شد «وسایلی و چگونه

 ط با همکاران در محیط کار و ارتبا ازجمله حلراههای احتمالی اجرای بررسی چالش هاارزیابی چالش 6

 حل راه یاجرا ینظر همکاران درباره چگونگگرفتن  نظرگیری از همکاران 7
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 حلراه اجرای. 13-1-0

 هاویژگیحل بر اساس بر آن است تا راه تالش مرحله این در. کرد اجرا را آنحل نهایی انتخاب شد باید راه که ازاینپس

 زا یعنی. بود خواهد اساسی رکن سه «عمل و اندیشه مشاهده،» نیز اجرا ینح دراجرا شود.  شدهتدوین هایبینیپیش و

 منض شودمی سبب کار این .داشت «دقت و نظارت» لحظهبهلحظه طوربه کار، پیشرفت چگونگی برباید  آغاز همان

حل ت در اجرای راهترین نکاد. مهمآور وجودبه عمل در رااتی تغییر لزوم، صورت در شدهانجام هایبینیپیش مراعات

 است.  شدهارائه 7-29در روش اقدام پژوهی در جدول 
 حل در روش اقدام پژوهی نکات مهم برای اجرای راه  3-13 جدول

 توضیح نکات ردیف

 لیست های کار یا ارزیابی به کمک چکها یا کاستییادداشت پیشرفت نظارت و ثبت منظم 1

 ها دری نظرات آناجراو افراد منتقد  ریگروه پژوهش، همکاران و ساه بکار  شرفتیپ یچگونگبیان  مشورت  2

 (گرانیتوسط د ابرازشده یهااز راهاستقبال  یآمادگداشتن و  محوریتکاز  )پرهیز صورت لزوم

 ها را رفع کردنبودن و آن حلراهسوءتفاهم یا مانع اجرای  هرگونهدر مسیر اجرا مراقب  هارفع سوءتفاهم 3

 

 آوری داده ثانویه . جمع13-1-1

 نتیجه دربارهداوری  برایاختصاص دارد.  مداخله از بعد، لهئمس پیرامونآوری داده جمع و عمل مشاهدهاین مرحله به  

انند م نیز مرحله این در. باشد منطقی و منظمهای داده بر مبتنی باید شواهد اینداده و شواهد است.  به نیازحل اجرای راه

   . درک مشخص را آن ابزار وآوری داده جمع هایروش بایدآوری داده نیاز است و آوری داده اولیه، به جمعجمع مرحله

-داده نوع چه به مرحله این در درک مشخص باید. باشد آن با متفاوت یا پیشین مرحله مثل تواندمی ابزار و هاروش این

حل را نشان حاصل از اجرای راه اصالحکه  باشند هاییشاخص و معیارها باید شواهد و هاداده این. است نیاز هایی

 و حل یا طرحراه اجرای از پسبنابراین باید . باشد منتقد همکاران و نظرصاحب افراد تائید مورد باید شواهد ایندهند. 

 همیشه نیست مالز اسناد این. درکآوری برای اثبات ادعای مؤثر بودن آن جمع مدارکی و اسناد آن، اجرای حین حتی

 اقدام، از پس و پیش فیلم و عکس نوشته، یک یا و مردم، مراجعین، همکاران، اظهارات. باشد رقم و عدد به یا و کمی

آوری داده ثانویه در روش ترین نکات در جمعمهم .است گرفته صورت مطلوب تغییر و اصالح که کند قانع را دیگران

های الزم برای ارزشیابی به معیارها یا شاخص زمانهماست. در این مرحله باید  شدهارائه 8-29اقدام پژوهی در جدول 

 توجه داشت. اجراشدهحل راه
 آوری داده ثانویه در روش اقدام پژوهی . نکات مهم برای جمع1-13جدول 

 توضیح نکات ردیف

 انجام کار  نیدر ح اترییتغ دهندهنشان یهاشاخصتنی بر بهای مآوری دادهجمع آوری معیارها جمع 1

 شود یا تغییر کند. اصالح یا چیزی که قرار است پژوهش  یبا اهداف و مسئله اصل بودن ناسبتم تناسب معیار  2

  شدهآوریجمع یهااز درون داده یابیارزش یهاشاخصبیرون کشیدن  معیار بر اساس داده 3

 بودن برای انواع داوران و ناظران، منطقی بودن  تشخیصلقابملموس،  مطلوب اترییتغدهنده نشان ارزیابی معیار  4
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یا وضع دهد، وضع موجود آوری شده قبل از مداخله، مدارک و شواهدی است که نشان میهای جمعمنظور از داده     

 ، نشانآوری شده بعد از مداخله یا پس از اقدام برای تغییر مقایسه شودهای جمعنامطلوب چگونه است. وقتی با داده

تری مناسب حلراهآوری شود، تری جمعتر و دقیقبوده است. هر چقدر اطالعات کامل موفقدهد که اقدام تا چه حد می

ها و تغییرات پیشنهادی به دقت و صحت نوع اطالعات که اعتبار یافتهتر آنتوان شناسایی کرد. از همه مهمبرای آن می

رح یک ط و کردحل مناسب فکر توان درباره یک راهوتحلیل این اطالعات میانتخاب شده بستگی دارد. پس از تجزیه

توجیه،  و دلیلهای فهرست شده، با حلحل، پژوهشگر از میان راهموقت برای عرضه ارائه کرد. در مرحله انتخاب راه

 حلراهشود تا دید آیا اجرای میآوری ها جمعمداخله مجدد داده بعدازاینکند. کند و آن را اجرا میبهترین را انتخاب می

 های دیگر اندیشید. منجر به تغییر و بهبود شده است. در غیر این صورت باید به راه

  

 . ارزشیابی 13-1-3  

 از بایدارزشیابی  مرحله دردر آن،  شدهشناساییدر مرحله پس از مداخله )ثانویه( و معیارهای  شدهآوریجمعهای با داده

. اگر پاسخ به این سؤال مثبت بود باید سؤال دهندمی نشان را «پیشرفتی یا تغییر یا رخداد» هاداده آیاکه  دپرسی خود

 نتیجهن توامی هاپرسش این با. است بوده آنچهبعدی وابسته به آن را طرح کرد، یعنی محورهای تغییر و دالیل احتمالی 

 ادامه یدجد راه یا تغییر یک عنوانبه اقدام این بود مثبت نتیجه راگ. ردک ارزیابی منطقی شواهد کمک به راحل جرای راها

ی هاترین نکات در ارزشیابی داده ثانویه یا دادهاید به دنبال راه دیگری بود. مهمب صورت این غیر در وخواهد یافت 

 است.  شدهارائه 9-29در جدول  حلراهحاصل از اجرای 
 اده ثانویه در روش اقدام پژوهی آوری د. نکات مهم برای جمع3-13جدول 

 توضیح نکات ردیف

 ارزیابی میزان تغییرات توسط خود اقدام پژوه خودارزیابی 1

 ها یا آزمودنی کنندگانشرکت تغییرات توسط تأییدکنندهات و نظر هاادداشتیاستفاده از  نکنندگاارزیابی شرکت 2

 وجود آمده درباره تغییرات به همکاران و افراد منتقد ،تیصالح یافراد داراارزیابی  ارزیابی کارشناسان 3

 

 نهایی گزارش. 13-1-1

ای هحتی نتایج ارزیابی وباید مراحل اجرایی، دستاوردها  گزارش این در. است پژوهی اقدام مرحله آخرین هاانتشاریافته

نوشتار  این در. را نشان داد« کارو پایان  امهدا ،شروع» مراحلدر این گزارش باید . رساند دیگران اطالع بهرا  آمدهعملبه

 دبایثبت شود. پژوهشگر « ها و سرانجام کارگی استفاده از آنچگوندیگران،  نظر و نقش، شدهانجام رخدادهای»باید 

 بر توانمی را گزارش شکلها را به خواننده منتقل کند. آن حل چگونگی و کار اجرای در مشکالت هرگونهو  تجارب

، 1387الهی، ؛ سیف1381)قاسمی پویا،  و جذاب برای خواندن تنظیم کرد پیگیریقابلپژوهش یا با نظمی  مراحل اساس

 11-29توان به مواردی به شرح جدول های اعتباریابی برای پژوهش اقدام پژوهی میاز انواع روش. (1385امیرحسینی 

 اشاره کرد. 
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 قدام پژوهی های اعتباریابی در ا. انواع روش81-13جدول 

 توضیح انواع ردیف

 عنوان فرد دخیل در امر پژوهشخود پژوهشگر به خوداعتباریابی 1

 نظر بدهند. حلراهتوانند درباره اند و میکسانی که در محیط کار اطالعات ارائه داده توسط همکاران 2

 های باال و مسئوالن محیط کار ها، رؤسای ادارات، متصدیان پستتوسط مدیران سازمان های باالتوسط رده 3

 توسط افراد شاغل در مجامع علمی و دانشگاهی مانند استادان دانشگاه آکادمیک 4

 

 های آموزشینظام در پژوهی اقدام هایزمینه .13-9

فع ر بهبود فرایندها و منظوربهآموزشی  هانظامهای استفاده از روش اقدام پژوهی، کاربرد آن در یکی از بهترین فرصت

های استفاده از این روش در ترین زمینهدر سطوح مختلف است. برخی از مهم وپرورشآموزشانواع مشکالت در حوزه 

 . (1394)صادقی،  معرفی کرد 11-29توان به شرح جدول های آموزشی را مینظام
 های آموزشیهای اقدام پژوهی در نظامترین زمینه. مهم88-13جدول 

 ها زمینه ردیف

 درسی موضوع یا علمی مفهوم یک تدریس چگونگی 1

 خاص موضوع یا مفهوم انتقال جهت آموزشی هایوسیله گیری بکار و استفاده نحوه و تولید کیفیت 2

 رفتاری هایناهنجاری 3

 اجرایی هایفعالیت و اداری شرایط بهبود 4

 امتحانات و ارزشیابی هایشیوه 5

 وزشیآم هایمحیط اداره هایروش 6

 

 . درس پژوهی و تفاوت آن با اقدام پژوهی13-4

اقدام پژوهی بر  مانندبهشود زیرا در معرفی آن ای از اقدام پژوهی معرفی میعنوان زیرمجموعهبه پژوهی درساغلب 

، نقش محوری گردشییا  ایچرخهبودن، کار جمعی و تیمی، رویکرد  مشارکتی، ایحرفه پرورش و وسعهت»اموری چون 

واقعی، نیازمند تفکر نقادانه، اهمیت زمان و نتیجه، کاربرد یافته در عمل و نقش آن در  ایمسئله و سؤالعلم، آغاز با م

 شود. بین این دو روش مطرح می 12-29هایی به شرح جدول تفاوت حالبااینتأکید دارند. « علم گسترش و ترویج
 وهیهای بین اقدام پژوهی و درس پژ. تفاوت81-13جدول 

 پژوهی درس پژوهیاقدام ردیف

 عنوان نقطه حرکتعمل به عنوان نقطه حرکتنظریه و عمل به 1

 معلمو یادگیری  ایحرفه پرورش هدف، و کاربرد یافته در عمل عمل حین در پژوهششناسایی مسئله،  هدف، 2

 (تفکر) بازاندیشی ،ماهیت بهتر نتیجهو کسب  هاداده تفسیر ،ماهیت 3

 مدرسه و کالس در فقط اجراقابل  سازمانی هر و جاهمه در اجراقابل 4

 سیستماتیکتا  ارگانیک بیشتر  سیستماتیک بیشتر 5
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 محدود و جزئی خیلی گسترده 6

 بودن تیمییا  گروهی  گروهیهمو  فردیهم  7

 خاص عملبرای  راهنما و درس طرحوجود  خاص عمل راهنماینداشتن  8

 یادگیری و آموزش فرآیند سازیغنی بر تأکید سازمانیهر  در عمل بهسازی و لهئمس ناختشتأکید بر  9

 درسی برنامهمبتنی بر  نیست.  درسی برنامهصرفاً مبتنی بر  11

 حفظنقش مؤثری در  تواندمیزیرا  است اهمیت دارای پژوهی اقدام وپرورشآموزشدر حال حاضر در نظام      

 عنوان تحت آن از که معلمان شده مستند هایگزارش. باشد داشته آموزان دانش در درسی بودبه و اخالقی هایارزش

 در کامل نمره کسب قصدبه کهاست  معلمان تجربیات شده مستند و کامل هاینمونه از ،شودمی یاد تخصصی گزارش

 کی شاملاغلب  و شودمی رائها ارزشیابی پیشنهاد همراه بهاغلب  معلمان تخصصی گزارش. دشومی ارائه ارزشیابی

  ها است. پیشنهاد همراه به معلمان تجارب شامل مجموعه این. است کامل مجموعه

 تتجربیا از استفاده راستای در معلمان به بزرگی بسیار کمک نیز« پژوهی درس»یا  گروهی تدریس و سناریو     

 بهترین به خود کالس در دارد سعی و کندمی فکر لقبوقابل و بهینه تدریس روش و نوع بهمعلم  وقتی. است یکدیگر

 به منوط تدریس الگوی و سناریو بهینه اجرای که کند رعایت باید را مهم نکته این بپردازد تدریس به ممکن شکل

 تنهانه پژوهی درس هایفعالیت در شرکتخواهد بود.  فرهنگیان و همکاران سایر همکاری با و پژوهی درس در شرکت

 بوته رد را همدیگر چگونه که آموزدمی هاآن به بلکه است یکدیگر تجارب از استفاده در پایههم معلمان به گیبزر کمک

مهم ایجاد همکاری و  نکته پژوهی درس در . بپردازند تدریس به دقیق و علمی ایشیوه به چگونه و دهند قرار نقد

 گزارش و پژوهی اقدام با متفاوت شرایطی پژوهی درسهاست. و استفاده مفید و مؤثر از آن همکارانتعاون بین 

 و دبفهمن تردقیق و بهتر را درس چگونه که کندمی کمک آموزان دانش و معلمان به پژوهی درس درواقع .دارد تخصصی

 وجود پژوهی اقدام و تخصصی گزارش در اصالً موضوع این مقابل در. آموزدمی را برتر تدریس هایشیوه هاآن به

 جاربت از استفاده باتا  کندمی کمک معلمان به که است الگویی پژوهی درس. است کمرنگی بسیار مسئله و تهنداش

وهی و پژهای اطالعاتی مربوط به تجارب معلمان در خصوص اقدام. پایگاهبیاموزند را تدریس هایشیوه بهترین همدیگر

 سب در این عرصه است. های پژوهشی منادرس پژوهی، فرصت مناسبی برای گرفتن ایده

 

 پژوهی درس. فرایند اجرای 13-0

 یآموزش پژوهشگران موردتوجه گذشته دهه درکه  است یادگیرنده هایسازمان به مدارس تبدیل ژاپنی مدل پژوهی درس

 نارگزاراک مداوم و مشارکتی کیفی، گروهی، یادگیری چرخه» بر درس کالس در یپژوهشالگوی  این. است قرارگرفته جهان

 است. « یادگیری و بازاندیشی عمل، طراحی، ،مسئله تبیین» گانهپنج راحلتأکید دارد و بر شامل م «آموزشی

 درسکند. را فراهم می آموزشیتجربه تبادلجمعی و  یادگیری هایفرصت درس، کالس در معلمان مشارکتی پژوهش

 و مدیران همکاری و هم مشارکت با معلمان رویکرد این در. است درس کالس در عملی پژوهش هایشیوه از پژوهی

 رد هاآن برای کهپردازند می مسائلی شناسایی به پژوهشی هایروش از گیریبهره با و گروهی کار چارچوب در معاونان
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 مدیریت و تدریس برای سودمندتری و بهتر هایراه همکاری، و همدلی اندیشی،هم باها . آنآیدمی پیش درس کالس

 هایافتهی معلمان، روش این در. کنندمی پیدا آنان ورزیاندیشه توان پرورش و آموزاندانش بیشتر و بهتر ادگیریی و کالس

 دعملکر و سنجندمی تجربه و دانش محک با را هاآن اثربخشی و گذارندمی آزمایش به درس کالس در را گروه پژوهشی

وش از اهداف ر. کنندمی بازسازی و بازنگری پایش، آموزان،دانش یرییادگ افزایش و اندیشه کردن بارور منظوربه را خود

 اشاره کرد.  13-29توان به مواردی به شرح جدول می پژوهی درس
 پژوهی درس. اهداف روش 89-13جدول 

 اهداف ردیف

 آموزان دانش و کارکنان معلمان، مشارکت با یادگیری و آموزش فرایند کردن پربار 1

 یادگیری هاینظریه و علمی هایروش از گیریبهره در کارکنان و معلمان همکاری و یهمفکر همدلی، 2

 آموزاندانش ورزیاندیشه پرورش و معلمان یادگیری و آموزشی هایتوانایی پیوسته بهبود و افزاییدانش 3

 پویا یادگیرندگانی به آموزشگر نقش از گذر با معلمان نقش تحول 4

 موزانآ دانش و کارکنان آن در که فضایی و یادگیری و پژوهش برای موقعیتی به آموزش برای جایی از درسهم جایگاه دگرگونی 5

 .آزمایندمی را آموختن هم با و هم از

 معلمان ایحرفه دانش توسعه و توانمندسازی 6

 اشتراک به با و گیرندمی هدهع بر را همکاران و خود هایتوانایی  و دانش ارتقای مسئولیت معلمان پژوهی درسدر      

 درس. کنندمی طی هم با را ایحرفه رشد و موفقیت مسیر یاجرا مراحل در همکاری و خود دانش و هاتجربه گذاشتن

 است.  14-29شامل مراحلی به شرح جدول  پژوهی
 پژوهی درسمراحل  .84-13 جدول

 توضیح مراحل ردیف

 پژوهی رسد یابیزمینه 1

 مسائل بندیاولویتیا 

 عملکرد نتایج بررسی به پژوهشی گروه آموزگاران شورای تشکیل با تحصیلی سال آغاز از قبل مدیر

 .پردازدمی دوره سازمانیو اهداف  انتظارات معلمان، آموزشی نیازهای آموزان،دانش

 ترتیب به مختلف هایایهپ در پژوهشی هایزیرگروه آمدهدستبه نتایج و هاداده تحلیل اساس بر تشکیل گروه پژوهشی 2

 .شودمی تشکیل اولویت

 و لهئمس تشخیص 3

 هدف تعیین

-همچنین می. نباشد دست در آن به پاسخگویی برای الزم مهارت یا دانش لحظه آن در که موقعیتی

ود انتخاب ش باید ایمسئله .باشد هدف به رسیدن انعومیا  مطلوب و موجود وضع میان فاصلهتواند 

 پژوهش باشد.   ارزشو دارای  روشن ،کنندهقانع آن انتخاب دالیل و نباشد حلقابل سادگیبه که

 مسئله، حل تدریس روشآوری اطالعات با تأکید بر جمع از پس پژوهشی درس طرح تدوینیا   آموزشی طراحی 4

 پروژه تهیه و همیار هایروش محور، پژوهش تدریس هایروش

 مشاهده و تدریس 5

 درس طرح اجرای

 پژوهشی

 رد را پژوهشی درس طرح معلمان از یکی، اجراکنندهو  اجرا تاریخ تعیین و درس طرح تکمیل از پس

 رس،د کالس دقیق مشاهده به دیگر اعضای و کندمی تدریس گروه اعضای دیگر حضور با خود کالس

 فرن یک و دارندمی بر یادداشتآن  چگونگی از و پردازندمی آموزاندانش هایفعالیت و تدریس فرایند

 است.  توجه کانون در آموزاندانشیادگیری . کندمی تهیه فیلم و عکس
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 فرایند بازاندیشی 6

 اصالح و اول تدریس

 پژوهشی درس طرح

را آن و کنند بررسی را کار فرایند تا دهندمی جلسه تشکیل گروه اعضای ،تدریس از پس بالفاصله

 چگونگی و پژوهشی درس طرح درباره را خود انتقادی ظرنکننده  تدریس معلم نخستدهند.  بودبه

 این در. نددهمی نظر تدریس چگونگی و درس طرح درباره اعضا دیگر او از پس وکند می بیان اجرا

 .است آنان یادگیری میزان و آموزاندانش نظر و واکنش و عملکرد و رفتار به توجهمحور  هابررسی

 طرح در تجدیدنظر 7

 و پژوهشی درس

 آن اصالح

 و شودمی بازسازی و بازبینی بعد مرحله اجرای برای پژوهشی درس طرح ،هابررسیپایان  از پس

 تا گیردمی صورت دیگر معلم توسط و دیگر کالس در درس طرح بارهودی اجرا برای ریزیبرنامه

 . شود فراهم دیگر معلمان مشارکت زمینه

 درس طرح اجرای 8

 شده ویرایش پژوهشی

 دیگر السیک در

 دیگر همکارانو با حضور و مشاهده  قبل اجرای مانند گروه عضو معلمان از دیگر یکیاجرا توسط 

نظران توان از حضور مهمانان و صاحب. در این مرحله نیز میبرداریفیلمو  بردارییادداشتهمراه با 

 استفاده کرد. 

 فرآیند بازاندیشی 9

 طرح اصالح و آموزش

 پژوهشی درس

-دانش ائلمس تدریس فرایند بررسی بهدر نشستی  تدریس پایان در میهمانان همراهی به گروه دیگر بار

 را یادگیری شرایط و ویرایش دوباره را درس طرح و پردازدمی کالس مدیریت چگونگی و آموزان

 پس و تسا انتقادی و بازتابی گفتگوهای گرآغاز کننده تدریس معلم نیز مرحله این در. کندمی بازنگری

 مطرح آموزان دانش نظر نیز مرحله این در. کنندمی بیان را خود نقدهای میهمانان و اعضا دیگر او از

 . گیرد قرار موردتوجه طرح بازسازی در تا شودمی

 درس پروژه ارزیابی 11

 نتایج بازتاب و پژوهی

 یشترب یادگیری به کار این. شودمی ارزیابی ازآغازتاپایان پژوهی درس فرایند کل مراحل، اجرای از پس

 .کرد خواهد شایانی کمک ایحرفه دانش و هافرضیه ساختن و هاتجربه و دانش از آموختن و گروه

 و مقاله قالب یا رویداد زمان پایه بر و روایی ساختار با نوشتاری گزارش مانند گوناگونی هایراه از  گزارشو انتشار  تهیه 11

 هاسایت و مجالت در چاپ

باشد. در این  معلمان و آموزاندانش عملکردحاصل از  اطالعات پایه بر و نیازها بررسی با پژوهی درس است الزم     

 درسی کتب رغییاست. ت هاآن یادگیری مشکالت و آموزاندانش نتایجمسیر تأکید بر شناخت صحیح یا مبتنی بر پژوهش 

 هباسابق معلم از افراد همه پژوهی درس گروه در. باشد درس و پایه انتخاب برای مناسبی دلیل تواندمی نیز پایه و

 متعهد هستند.  تجربه و دانشتبادل  و هم به نسبتمجرب  معلمان تا سالهیک

 اب پژوهی درس گروه ،شدند انتخاب هادرس و هاپایه کهآن از پسبسیار مهم است.  گروه اصلی عضایروش تعیین ا     

 برای هک مدارسی در شودمی پیشنهاد .شودمی تشکیل پایههم معلمان از نفر شش تا سه و موزشیآ معاون یا مدیر حضور

 اصلی اعضای اینان. شود تشکیل پایههم معلمان از نفر 4 تا 3 حضور با گروه، کنندمی اجرا را پژوهی درس بار اولین

 در گیرد صورت آن در پژوهی درس است قرار که ایپایه در معلم یک تنها کهدرصورتیشوند. محسوب می گروه

 برای مدرسه مدیر. کرد همکاری به دعوت دیگر مدرسه از پایه همان معلم از توانمی باشد، داشته حضور مدرسه

 را زیادی زمان است ناچار هاجلسه در شرکت و آنان هایفعالیت از حمایت و پژوهی درس هایگروه اثربخش مدیریت

 همدرس مدیر. شودنمی توصیه مدرسه در زمانهم طوربه درس پژوهی متعدد هایگروه تشکیل دلیل همینبه .کند صرف

 آغاز در. کند قطع را هاگروه با خود ارتباط نباید اما کند واگذار خود آموزشی معاون به را هاگروه برخی اداره تواندمی

 و گروه راه سرِ موانع شناخت برای مدرسه مدیر است شایسته روازاین دارند بیشتری نیاز مدیر حمایت به هاگروه کار،
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 در مدیر حضور که است روشن. باشد داشته پویا حضوری هانشست در همکاران، ساختن دلگرم و هاآن کردن برطرف

 .افزایدمی آنان انگیزه بر و کندمی تردلگرم و ترآگاه کار اهمیت به را آنان گروه، از پشتیبانی و هاجلسه

 که درک دعوت کسانی از گروه نیازهای اساس بر وداشت  توجه آنان دانش و هاتوانایی به دبای افراد دعوت رد      

 ایاجرباشد. بهتر است  اجبارو بدون  باعالقهد بای گروه در افراد ضور. حدهد افزایش را گروه هایتوانایی حضورشان

 . باشد مسلط درس پژوهی فرایند و مفاهیم بر که فردیباشد یعنی  پژوهی درس راهنمای نظارت با پژوهی درس

این  ازجملهدعوت کند.  گروه حامیان عنوانبه پژوهی درس هدایت هایزمینه در نظرانصاحباز تواند می گروه هر     

 د. اشاره کر« و امثال آن تدریس جشنواره استانی برگزیدگان ، استانی و کشوری برگزیده پژوهان درس»توان به افراد می

 گروه ایاعض میان کارتقسیممبتنی بر  یتضرور بلکه نیست فرمایشی و تزیینی کاری درس پژوهی در مشارکت     

 گروه اعضای وظایف و هانقش ترینمهم. کنند توافق گروه اداره کلی قواعد و هنجارها مورد درباید  گروه اعضای. است

 مرور کرد.  15-29توان در جدول را می
 ها و وظایف اعضای گروه ترین نقش. مهم80-13جدول 

 هاوظایف و نقش اعضا ردیف

 مراحل همه در اعضا دیگر با همگامبا حضوری  درس پژوهی فرایند مدیریت و گروه رهبری وظیفه گروه مدیر 1

 (آموزشی معاون یا مدرسه )اغلب مدیر

 و هاجلسه ملزومات تهیه ،اعضا حضوروغیاب مدیر، هماهنگی با جلسات برگزاری ریزیبرنامه وظیفه گروه دبیر 2

 (اعضا از یکی یا آموزشی معاون)اغلب  هاجلسهصورت نگهداری و تهیه و مصوبات پیگیری

 تدریس و آموزاندانش کار بر نظارتبا  گروه دیگر اعضای همکاری با تدریس و درس طرح تهیه وظیفه معلمان 3

  اعضا دیگر کمک با پژوهشی گزارش نوشتن و معلمان

ای بر ... و مندعالقه معلمان اولیا، مانند شوندمی دعوت گروه در حضور برای مختلف دالیل به که کسانی میهمانان 4

  آنان ازنظرهای گروه مندیبهره

-روشکارشناسان  مانند درس پژوهی اجرای برای گروه موردنیاز دانش یا مهارت نوعی ازبرخوردار  افراد نظرصاحب اعضای 5

 درس پژوهی فرآیند یا تدریس ایه

 شاهدی و شود استفاده هاآن از هابررسی در تا کندمی تهیه عکس و فیلم گروه، هایفعالیت از نفر یک گروه مستندساز 6

 )با شکلی ساده و به کمک یک تلفن همراه( باشد گروه رشد برای

 اب آشنایی»، «گروهی کار انجام توانایی» ازجمله یادیز هایتوانمندی به خود وظایف اثربخش اجرای برای گروه هر     

 فعال مشاهده در توانمندی»، «تدریس نوین هایروش پایه بر درس طرح نوشتن»، «درس پژوهی و پژوهشی هایمهارت

 به شرح مسئله گونه چهار حلبرای  تواندمی درس پژوهی نیاز دارد.« هافعالیت از ارزیابی هارتم»و « مشاهدات ثبت و

 . شود اجرا و ریزیبرنامه 16-29جدول 
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   پژوهی درسدر  موردتوجه. انواع مسائل 81-13جدول 

 توضیح مسئله ردیف

 رتعمیق و بیشتر یادگیری 1

 آموزاندانش

-تجزیه و اندآورده دست به آموزان دانش عملکرد نتایج از که هاییداده اساس بر گروه اعضای

 روشن را است دشوار آموزان دانش برای هاآن درک که مفاهیمی، درسی کتاب هایفصل وتحلیل

 .کنندمی انتخاب پژوهی درس اجرای برای را هاآن ترینمهم سپس و

 چگونگی و درسی مفهوم و موضوع یک دربارهدانش و مهارت  به گروه عضو معلمان برخینیاز  اعضا ایحرفه رشد 2

  آن تدریس

 مفاهیم بهتر اجرای طراحی 3

 جدید درسی هایبرنامه و

  هاآن با رویارویی چگونگی و درسی هایو کتاب هابرنامه تغییراتچالش 

 از جدیدی شیوه اجرای یا جدید تدریس روش یک اجرای مانند اجرا برای نو طرح و ابتکار ابتکاری هایطرح 4

  هاآن صیقل و ویرایش برایو  آموزان دانش ارزیابی هایروش یا کالس مدیریت

 طرح مانند درس طرح این. شودمی تهیه پژوهشی درس طرح است کرده انتخاب گروه که ایمسئله حل برای      

 کار و مشارکت از برآمده»شامل  مهم ویژگی پنج بایستی درس طرح پژوهی، درس در. نیست معمولی هایدرس

نی مبت»، «معلمان موفق هایتجربه و پژوهش ایهپ بر»، «آموزان دانش نیازهای رفع و بیشتر یادگیری جهت در»، «گروهی

 گروه وظیفه . باشد «جزئیاتبا »و  «درسی محدود مفاهیم برمتمرکز »، «آموزاندانش پیشرفته تفکر هایمهارت تقویتبر 

 و باشد کارگروهد در دستور بای درس طرح این. آورد فراهم را پژوهشی درس طرح تهیه برای الزم هایداده که است آن

 .دهد نشان خوبیبه را هاآن تدریس چگونگی و مسئله با مرتبط مفاهیم زمینه در گروه عملی دانش و هاپژوهش

برای پرهیز از  پژوهشی و علمی هاییافته چارچوب در آموزشی طراحی اطالعات گردآوری از دفه      

 تدریس روش»، «درسی موضوع و ئلهمس» هایزمینه در اطالعات منظور ایناست. برای  موردبی وخطاهایآزمون

 موضوع برای ارزشیابی هایروش»، «آموزان دانش یادگیری فرایند مدیریت و شدهانتخاب درسی موضوع با متناسب

 طریق از آموزاندانش هایمهارت پرورش هایروش پیرامون مطالعه»، «موردنیاز هایفناوری و ابزارها»، «شدهانتخاب

 یکدیگر توافق با گروهشود. آوری میجمع« آموزاندانش هایویژگی»و « تکالیف نوع و سیکال هایفعالیت تدریس،

 ننظراصاحب از دعوت ملزومات، تهیه تدریس،»چون  کارهاییتوان به می ازجملهکه  کنندمی تقسیم خود میان را کارها

 تمامی عهده بر نظرانصاحب از طالعاتا و تجربه کسب و هاپژوهش منابع ها،کتاب مطالعهاشاره کرد. « امثال آن و

 است. گروه اعضای

شود. این طرح باید قابل  طراحی خالقانه و اثربخش ساده، ایگونهبه درسآوری اطالعات باید طرح پس از جمع     

 دفه هباغلب  پژوهشی پشتوانهبدون  درسی طرح. نددار رارق کار جریان در کهباشد  کسانی و بعد بارهای رایب تکرار

. شود آموزاندانش ورزیاندیشه هایمهارت تقویت موجب که است باارزش هنگامی پژوهشی درس طرح. رسدنمی

 یپژوهش درس طرح. شود تهیه کامل جزئیات ذکر و دقت با دبای بنابراین ،است گروه راه نقشه پژوهشی درس رحط

 طرح تدوین برای. شود تنظیم آموزشی حتوایم و درس موضوع به توجه با تدریس زمان و تهیه درسی جلسه یک برای

 تربیش در مشترک عناصر اگرچه. شودمی استفاده مختلفی الگوهای از یادگیری و آموزش رویکردهای اساس بر درس
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 پژوهشی درس طرح برای که گونههمان .دارد وجود جزییات سطح در هاییتفاوت اما است یکسان هادرس طرح

 وبخ. شود ریزیبرنامهنیز باید  آموزاندانش هایفعالیت و تدریس فرایند مشاهده برای د،گیرمی صورت ریزیبرنامه

راین بناب. کنند ثبت و مشاهده بایستی را چیزی چه بدانند اعضا تا شود طراحی مشاهدات ثبت برای ایبرگه است

 . شود تهیه آموزاندانش عملکرد و رفتارها معلم، تدریس از مشاهدات ثبت برای ییهاکاربرگ

 آموزان دانش کردن وزیادکم و دستکاری بدونواقعی و تدریس  کالس شرایطدر اجرای طرح درس پژوهشی باید    

 رتنظا کار تاگذاشت  هاآن اختیار در و درک تهیه را پژوهشی درس طرح گروه اعضای تعداد بهباید  اجرا از قبلباشد. 

 زانآمودانش با را اعضا حضور علت و گروه هدف باید معلم پژوهشی رسد طرح اجرای از قبل. شود ترعینی تدریس بر

 درباره قبل از باشند. باید داشتهرا  دیگران حضور آمادگی آموزان دانش که شودمی سبب موضوع این. بگذارد میان در

 لتدخا دریست فرایند در نباید اعضا از یکهیچ تدریس نگامفت. هگر تصمیم کالس در گروه اعضای استقرار محل

 باشد گروه توجه و هاریزیبرنامه محور باید آموزاندانش یادگیری. است رویدادها ثبت و مشاهده اعضا وظیفه. کنند

 امهنگ در ارزیابی. دارد بسیار اهمیت آنان هایسلیقه و ازنظر یافتن آگاهی و آموزاندانش هایآموخته از ارزیابی روازاین

 . پذیردمی صورت آموزاندانش با مستقیم گفتگوی راه زا بیشتر ،ازآنپس و تدریس

پس از اجرای طرح درس پژوهشی جلسه ارزیابی با حضور اعضا و اعالم نظر اولیه معلم تدریس کننده و در ادامه      

نده کن تدریس معلمطرح و  به بازخوردو ارائه  بامتانت گروه اعضای نقدهای و بازخوردها شود.سایر اعضا برگزار می

 کشف عنوانبه شدهمطرح هایکاستی. است ایحرفه رشد و یادگیری به کمک بازخورد دادن و نقد از هدفاست. 

 مشاهده هایکاربرگ و اعضا هاییادداشت پایه برد بای هابررسیخواهد بود.  گروه رشد و آموختن برای هاییفرصت

 و آموزاندانش هایخواسته به دبای درس، طرح و ییادگیر شرایط بازسازی درباشد.  تدریس فیلم یا درس کالس

. بر اساس این نظرات طرح درس پژوهشی بازنگری و اصالح و توسط معلم دیگری از اعضا کرد توجه آنان نظرهای

. باشد ومس تدریس به نیازیو بدون  آمیزموفقیت ایگونهبه تدریس که دشو تالشباید  ریزیبرنامه هنگام شود.اجرا می

 دهد ارائه موفق تدریسی تا گیرد کار به را خود تالش همه باید گروه میهمانان، حضور در و دوم بار تدریس برای

وم به د مرتبهر در اگدهند.  بهبود را خود کار و شوند آشنا دیگران هایدیدگاه با تا کندمی کمک گروه به میهمانان حضور

 توان فرایند را ادامه داد. رسید میننتیجه 

 اب مشارکت از که چیزهایی به گروه اعضای از هرکدام نشستی در است الزمدر ارزیابی کل فرایند و نهایی کار      

 هایآموخته و هابرداشت و عواطف و احساسات وبگذارد  میان در اعضا دیگر با را هاآن و بپردازد اندآموخته دیگران

 نپرسید با تواندمی صمیمی فضایی آوردن فراهم با گروه مدیر .دهد شرح را پژوهی درس پروژه و گروه با کار از خود

 ات بخواهد همکاران از« هاآموخته ی کنندهاجرای تصمیم»و « کار برانگیزتأملموارد »، «حاصل هایایده»ی درباره هایپرسش

 موردبررسی رو پیش اجرایی مشکالت و هامحدودیت نشست این در. دهند شرح گروه برای را خود احساسات و نظرها

 رایب تجهیزاتی و نیازهاپیش چه کرد؟ آغاز باید زمانی چه از را برنامه آینده سال در کهاین مانند مسائلی. گیردمی قرار

 به گروه نشست این در .شودمی مطرح هاآن کردن برطرف برای پیشنهادهایی ادامه در و است؟ نیاز بعد سال در اجرا
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 .شوند طرح مسائل احترام نهایت با و پردهبی است الزم و پردازدمی درس پژوهی وژهپر هایضعف و هاقوت بررسی

 همراهی پایان تا را گروه که حامیان از دعوت. است ضروری مراحل بقیه مانند جلسه این از فیلم و عکس ،گزارش تهیه

 بر مرکزت و شودمی ارزیابی کل یک ندمان درس پژوهی پروژه بازنگری، این در که باشید داشته توجه. است مفید اندکرده

 . است آینده هایپژوهیدرس ریزیبرنامه برای ایمقدمه نشست این ستاوردهای. دگیردنمی صورت اجزا روی

ت ها را نوشها با توجه به نیاز آنتوان در انواع قالبدر پایان کار نوشتن گزارش پژوهش نیز بسیار مهم  است و می     

 تا(.شیراز، بی 4ناحیه  وپرورشآموزشمدیریت و منتشر کرد )
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 م ایفصل س

  در عملیات    پژوهش
 

 در عملیات   پژوهشهدف کلی: آشنایی با روش 

 اهداف یادگیری

  در عملیات  پژوهشآشنایی با مبانی روش 

  در عملیات پژوهشگیری مالحظات نمونهآشنایی با 

 پژوهش در عملیات هایآوری دادهآشنایی با مالحظات جمع  

 های پژوهش در عملیاتآشنایی با مالحظات تحلیل یافته  
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 مقدمه

-اد میی گیریتصمیم منظوربه عملیات یا فرایند یک علمی و ریاضی وتحلیلتجزیه عنوانبه« عملیات در پژوهش»از   

 شود. چگونگی اجرای آن پرداخته می در عملیات و پژوهششود. در این فصل به معرفی روش 

 

 مفهوم پژوهش در عملیات .91-8

 ،تاکتیکی مسائل بارهدر تا خواست دانشمندانگروهی از  از انگلستانارتش  دوم، جهانی جنگ خالل در و 1941 سال در

 اراییک مطالعه ،موردپژوهش مسائل ازجمله. دپژوهش کنن نظامی محدود منابع از استفاده روش مؤثرترینو  استراتژیک

« پژوهش در عملیات»شکل رسمی از  اولین عنوانبه علمی گروه این. بود شدهاختراعهای رادار و جدید هایافکنبمب

 .ودب نظامی عملیاتمورد  در پژوهش به گروه اینپرداختن  مناسبتنیز به « عملیاتپژوهش در » نام. است شدهمعرفی

و شد آمریکا  متحدهاالتیااز آن رهبری این رشته در حال رشد خیلی زود ی انگلستان بود ولآغازگر این روش اگر 

سال  در گرفت که روش سیمپلکس نام عنوانبهوش، در این رعموم  رشیموردپذو  مورداستفادهریاضی روش  نخستین

  . توسط ریاضیدان آمریکایی جورج دانتزیک به وجود آمد 1947

 قیتحق»است که در منابع مختلف به اسامی  Operations Research (OR)ه ترجم« اتیپژوهش در عمل»عبارت       

 Operationalمفهوم دیگری هم بنام پژوهش عملیاتی معادلاست.  شدهترجمهنیز « اتیدر عمل قیتحق»، «اتیعمل

Research  .ر جامعه دایجاد کند. خواننده  یبرا یماتبهامتفاوت ممکن است ا ظاهربهوجود چند عبارت وجود دارد

شود. طوری که در یماستفاده « یاتیپژوهش عمل»و  «اتیدر عمل قیتحق»دو عبارت  شتریب رانیا یو دانشگاه یعلم

مربوط به  یهاو در رشته« اتیدر عمل قیتحق» شیگرادرس یا حتی  عنوانبه« یاضیو ر عیصنا یمهندس»های رشته

ت صورهب یاتیو پژوهش عمل اتیدر عمل قی. دو عبارت تحقشوددیده می« پژوهش عملیاتی»اغلب با عنوان  تیریمد

 ،یخیتار» یهاکه واژهاست  یهمان نقش صفت «یاتیپژوهش عمل»در عبارت  یاتیواژه عمل. روندیم کار بهمترادف 

 پژوهش نوع روش کیعنوان را بهو آن  دارندعهده بر« یقیو تطب یشیمایپ ،یخیتار» یهادر پژوهش «یقیو تطب یشیمایپ

و  شوندیم هسیمقا اتیدر عمل قیبا تحق« یریگمیو تصم تیریعلوم مد ستم،یس لیتحل»کند. البته در مواردی معرفی می

عبارت که  اعتقاددارندبرخی کارشناسان  بدانند. روش پژوهش  کیاز  شیب یزیچشود برخی آن را این باعث می

 . (1384)امیدوار،  است« یاتیپژوهش عمل»از عبارت  ترمناسب« تحقیق در عملیات»یا همان « اتیدر عملپژوهش »

پژوهش در » یتخصص یهاتوسط انجمن «اتیپژوهش در عمل»از  یمتعدد فیاواسط دهه پنجاه به بعد تعار از     

 ترینفهمقابلو  ترینسادهاما شاید از آن وجود ندارد.  یواحد فیاما هنوز تعر است شدهارائه «سندگانینو»و  «اتیعمل

 یبه همراه نگرش یاضیر یو ابزارها هاکیاز تکن یامجموعه»باشد که آن را  (1978) جرج باخ ودالنتعریف مربوط به 

ن عنواهب تواندیماین روش  درمجموعکنند. معرفی می« های مختلفدر حوزه یعمل میحل مسائل تصم یبرا یستمیس

 یردکارب یهادر حوزه یحل مسائل واقعاز  یبانیپشتن که رویکرد آ شود فیتعر یریگمیتصم یبرا یعلم یکردیرو
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پژوهش »دف (. ه1997 ،1نیوالس و روزن؛ 1384)امیدوار،  است« یوتریو کامپ یاضیر سازیمدل»متنوع با استفاده از 

و اطالعات  ،یمواد، انرژ ن،یشامل انسان، ماش یهاستمیس اتیعمل»، «یاتیعمل»توان در حل مسائل را می« اتیدر عمل

در ارتباط با امور مختلف است مستقل  فهیوظ ایاز چند عمل  یامجموعه« اتیعمل»خالصه کرد. « یریگمیتصم»و « پول

 (. 1988 ،2ی)ساعت دهندیمانجام  تربزرگاهداف  یدر راستا یعمل با هم، منسجم یساختاردر که 

  

 (OR)گستره پژوهش در عملیات . 91-1    

. است ربهت گیریتصمیم به کمک برای یافتهتوسعه تحلیلی هایروشبرای استفاده از  شیدان (OR) عملیات در تحقیق

 تصمیم اذاتخ و پیچیده شرایط تحلیلمدیران در  به «ریاضی سازیمدل» نظیر هاییروش از استفاده با عملیات در تحقیق

 قیقد بینیپیش، موجود شرایط و هادیتمحدو گرفتن نظر در، پیچیده هایداده مجموعه»کند. این روش بر بهتر کمک می

 تأکید دارد. « گیریتصمیم ابزارهای و هاروش ترینپیشرفته کارگیریهبو  ریسک ارزیابی و نتایج

 از ی،سازبهینه مسائل در بهینه نقطه یافتن برای که است ریاضیات از ایرشتهمیان ایشاخه عملیات در تحقیق     

 مسئله نوع اساس بر بهینه نقطه یافتن. کندمی استفاده «هاالگوریتم طراحی و آمار ریاضی، ریزیبرنامه» مانند هاییگرایش

 بیشتر، ودس مانند) سازیبیشینه بر عملیات در تحقیق مسائل. شودمی استفاده هاسازیتصمیم در و دارد مختلف مفاهیم

 چند یا یک از ادهاستف با( ریسک کاهش یا کمتر هزینه انندم) سازیکمینه یا( بیشتر باند پهنای یا باالتر تولید خط سرعت

 ریاضی انزب با که است ایپیچیده مسائل برای پاسخ بهترین یافتن عملیات در تحقیق اصلی ایده. دارند تمرکز قید،

 .شوندمی سامانه یک عملکرد سازیبهینه یا بهبود باعث و اندشده سازیمدل

 علم و مقداری تحلیل مقداری، هایروش مدیریت، علم» چون عناوینی قالب در معموالً عملیات در تحقیق    

 این. کندمی فراهم بهتر گیریتصمیم جهت مدیران، به کمک و مدیریتی مسائل حل برای علمی رویکردی «گیریتصمیم

 لومع هایرشته سایر از یا اندیافتهتوسعه مدیریت علم حوزه در یا که دارد تأکید ریاضی فنون از ایمجموعه بر روش

 و تاس کاربردی ریاضیات هایزیرشاخه از عملیات در تحقیق. اندشدهاقتباس مهندسی و آمار تجربی، ریاضی، همانند

 تا دهدمی امکان متخصصان به کاربردی ریاضیات. گیردمی قرار موردتوجه نیز صنایع مهندسی در آن کاربردی هایجنبه

 را لیاتعم در تحقیق توسعه و ایجاد توانایی و دهند گسترش را آن و کرده بررسی را ملیاتع در تحقیق نظری هایجنبه

 یزن علم این. است ریاضی فنون از ایمجموعه از بیش چیزی عملیات در تحقیق که داشت خاطر به باید. کنند فراهم

 گاهن یک مدیریتی مسائل به روش این نگاه. کندمی برخورد منطقی طریق به مشکالت و مسائل با علوم سایر همانند

. است هاازمانس انواع در بهتر گیریتصمیم به کمک برای ،یافتهتوسعه تحلیلی هایروش از استفاده با منطقی و مندنظام

 هب اجرایی مدیران دستیابی و پیچیده شرایط تحلیل به «ریاضی سازیمدل» مانند هاییروش با عملیات در تحقیق

 (.1392 آذر،) کندمی کمک سیستم بهبود و ترمناسب هایتصمیم

                                                           
1.  Luss and Rossenwein 

2. Saaty  
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 ،گراف نظریه آمار، سازی،بهینه ریاضی، سازیمدل» شامل عملیات در تحقیق توسط شدهاستفاده اصلی ابزارهای     

 ددار پیوند یوترکامپ علوم با محاسباتی ماهیت دلیل به. است «سازیشبیه و گیریتصمیم آنالیز صف، نظریه ها،بازی نظریه

 رد تحقیق تجاری افزارهاینرم. کندمی استفاده آن به مربوط اختصاصی کدهای یا افزارهانرم از اغلب گرتحلیل و

 دارا را نوشته خود کدهای و افزارهانرم در استفاده قابلیت و شوندمی شناخته مسئله حل ابزارهای عنوان با اغلب عملیات

 .هستند

 

 «لیاتپژوهش در عم»مراحل اجرای . 91-9

 1-31ها در شکل ترین آناست که یکی از رایج شدهگزارشبا مراحل مختلفی « پژوهش در عملیات»فرایند اجرای 

  . است شدهیمعرف

 
 «پژوهش در عملیات». فرایند اجرای 8-91شکل 

 مرور کرد.  1-31توان با جزئیات در جدول را می شدهیمعرفمراحل      
 «پژوهش در عملیات»وش ر فرایند اجرای. 8-91جدول 

 توضیح مراحل ردیف

شوند. مدیر طور مداوم در معرض مسائل و مشکالتی است که مانع رسیدن آن به اهداف خود میهر سیستم به مشاهده 1

 له دست یابد. ئکرده و به تعریف مس شناسییبآسها باید با مشاهده عوامل موجود و روابط بین آن

با دقت و تمرکز بر همه جوانب تعریف کرد. تعریف نادرست  آن راباید ، سازمانجاد مسئله در در صورت ای هلئتعریف مس 2

 . آن باشدناسب م حلراهنرسیدن به و  یانگارسادهتواند موجب له میئمس

 قالب تواند درله در دنیای واقعی و سازمانی است. مدل میئبیان خالصه و مجردی از یک مساین روش، مدل در  ساختن مدل 3

توابع هدف و کننده بیانای از روابط ریاضی مدل شامل مجموعه ORد. اما اغلب در اشیا نمودار ب شکلیک

 . استهای موجود محدودیت

در عملیات حل شود و پژوهش ها و فنون باید با استفاده از الگوریتم ORله فرموله شده در قالب یک مدل ئمس حل مدل 4

 شود. افزار استفاده میاز نرم ORبرای حل مسائل اغلب دست آید. هجواب بهینه ب

ایج کند. البته مدیر باید نتمیمدیر ارائه گیری بهتر تصمیمرا برای کمک به  اطالعاتی ،جواب حاصل از حل مدل اجرا 5

 قرار دهد.  مورداستفادهمشاوران ا تفکر و تعمق مدیریتی و ترکیب آن با نظر حاصل از حل مدل را ب

 

 

مشاهده لهتعریف مسئ ساختن مدل حل مدل اجرا
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 «در عملیاتپژوهش »در  سازیمدل .91-4

 هستند.  2-31در شکل  شدهارائه صورتبهدر حالت کلی  «در عملیاتپژوهش »های مدل

max 𝑧 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 
𝑠. 𝑡.  𝑔𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ≤ 𝑏𝑖   ∀𝑖 = 1. . 𝑚 

𝑥𝑖 ≥ 0 
 «یاتپژوهش در عمل»های . حالت کلی برای ارائه مدل1-91شکل 

در  .دست آوریمهرا بخواهیم بیشترین یا کمترین مقدار آنو مفهومی است که می «لهئتابع هدف مس» f(x)در این شکل 

مثال ازیان، کوتاه کردن زمان انجام کار، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و  سازیحداقلسود، حداکثرسازی »مسائل واقعی 

 i(x)<=biG معادله شوند.نشان داده می «در عملیاتپژوهش »های هدف در مدلکه در قالب توابع هستند مفاهیمی از « آن

م برقرار شود که قیود هحداکثرسازی ای گونهو تابع هدف باید به باشدمیله با آن مواجه ئکه مسی است قیودبیانگر نیز 

 است. « و امثال آنمنابع مالی، فیزیکی نیروی انسانی، »چون  یهای منابعباشند. قیود ناشی از محدودیت

ک یاینکه  برفرضبه یک نمونه توجه کنید.  «سازیمدلفرایند »و  «در عملیات پژوهش»برای درک بهتر از مسائل      

واحد  511سود هر میز  ؛کنداستفاده می «نیروی انسانی، چوب و چرم»میز و صندلی برای تولید محصوالتش از  یدکنندهتول

ه شرح ببرای تولید هر میز و صندلی و میزان کل منابع در دسترس  مورداستفادهت. منابع واحد اس 211و سود هر صندلی 

 خواهد بود.  2-31جدول 
 «پژوهش در عملیات» سازیمدل. منابع نمونه برای 1-91جدول 

 منابع در دسترس صندلی میز منابع الزم ردیف

 نفر ساعت 211 نفر ساعت 3 نفر ساعت 5 نیروی انسانی 1

 مترمربع 511 مترمربع 1 مترمربع 2 چوب 2

 مترمربع 311 مترمربع 105 مترمربع 1 چرم 3

  111 511 سود 4

د چند عدد میز و چند عدبا این مسئله مواجه است که با تولید با توجه به محدودیت منابع موجود  یدکنندهتولاین      

ا هریزی تولید است که در تمام کارخانهساده از برنامهمونه نله یک ئمسسود را انجام دهد. این حداکثرسازی تواند میصندلی 

اد واقعی و در مسائل با ابعاست  سازیمدلهای تولیدی مصداق دارد. تعیین ترکیب تولید بهینه موضوعی نیازمند و کارگاه

 است.  3-31به شرح جدول ی یهادارای گام مورداشارهله ئمس سازیمدل نیست. حلقابلذهنی  صورتبه
 

 

 

 

 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

444 

 برای نمونه کارگاه تولید میز و صندلی سازیمدلهای . گام9-91جدول 

 توضیح مراحل ردیف

  یدشدهتول صندلی تعداد با برابر را X2 و یدشدهتول میز تعداد با برابر  X1تعریف  تصمیم متغیر تعریف 1

 با رابرب لهئمساین  در سود تابع لذا است سود کردن ماکزیمم لهئمس هدف ازآنجاکه هدف تابع تعریف 2

Z=500X1+100X2   شودحداکثرسازی  باید کهاست. 

 انسانی نیروی منبع برایاست.  دسترس در منابع محدودیت به توجه باارائه تعریف به ازای هر منبع  قیود تعریف 3

 ولیدت برای شدهاستفاده انسانی نیروی کل دهدمی نشان که شودمی تعریف 5X1+3X2<=200 قید

 ود. شمی تعریف زنی چرم و چوب به مربوط قیود مشابه طورهب. باشد 211 از بیشتر نباید صندلی و زمی

 هایمحدودیت تعیین 4

 عالمتی

 یا حیحص حقیقی، اعداد  با متغیرهایی. هستند عالمتی چه با اعدادی نوع چه تصمیم متغیرهای یعنی

 .ندشومی تعریف کاربردها انواع در یک و صفر

 شود: می شکلاین  همدل ریاضی این مسئله ب ریاضی مدلئه ارا 5

max 𝑧 = 500𝑋1 + 100𝑋2 

5𝑋1 + 3𝑋2 ≤ 200 
2𝑋1 + 𝑋2 ≤ 500 
𝑋1 + 0.5𝑋2 ≤ 300 
𝑋1 ≥ 0, 𝑋2 ≥ 0  

. استسیمپلکس با الگوریتم  حلقابلو  LPریزی خطی یک نمونه ساده از مدل برنامه ،فوقدر جدول  شدهارائهدل م     

اما ؛ است حلقابلصورت دستی با الگوریتم سیمپلکس به راحتی وو بهقید  3متغیر و  2دارای  مورداشارهله ئمس هرچند

حل به  تخصصیافزارهای با نرمشود میالزم هستند که و گاهی دارای چند هزار قید و متغیر  تربزرگمسائل واقعی بسیار 

 4-31در جدول  ریزی ریاضیافزارهای حل مسائل برنامهنرمترین برخی از مهمشود.  ها پرداختهآنهای ریاضی مدل

 است.  شدهیمعرف
 ریزی ریاضیافزارهای حل مسائل برنامهترین نرم. برخی از مهم4-91جدول 

 توضیح افزارنرم ردیف

1 WINQSB عملیات درپژوهش » هایمدل عانوا اجرای امکانکه  دانشجویانبرای  استفادهقابلو  ساده یافزارنرم» 

 . کندمی فراهم نویسیبرنامه به نیاز بدون و ساده روش با مختلف کاربردهای ررا د

2 LINDO  و LINGO با را ریاضی هایمدلکه  ریاضی مدل معرفی برای یسیکد نو زبان دارای افزارنرم دو solver های 

 به ریاضی ریزیبرنامه هایمدلنوشتن  امکانها آن کاربری رابط. کنندمی حل ریاضی ریزیبرنامه حل

 ند. کفراهم می راافزار توسط خود نرم ودیق و هدف تابع ضرایب ماتریسبا تشکیل  بسته فرم

3 GAMS انواع از استفاده امکاناست که  مدل تعریف برای قوی کاربری رابط دارایو  قدرتمند یافزارنرم 

solver تننوش که است مخصوصی کدنویسی زبان دارای افزارنرم این. کندمی فراهم را ریاضی های 

 .کندمی یرپذامکان بسته فرم به را بزرگ ابعاد با هایمدل

4 AIMMS رودو برای کاربری هایفرم ایجاد امکان که «عملیات درپژوهش » به مربوط افزارهاینرم ترینیقو از 

 .کندمی اهمفر را نتایج نمایش و هامدل اجرای اطالعات،
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 ریزی ریاضیانواع مسائل برنامه. 91-0

های با متغیرهای حقیقی، صحیح یا صفر و یک یا های ریاضی شامل چه نوع متغیرهایی هستند مدلبا توجه به اینکه مدل

های است. همچنین تابع هدف و قیود ممکن است خطی یا غیرخطی باشند که انواع مدل یفتعرقابلهای مختلط مدل

 دهند. را شکل می غیرخطی ریزیبرنامهخطی و  یزیررنامهب

 

 ریاضی  سازیمدلکاربردهای . 91-1

 اشاره کرد.  5-31توان به مواردی به شرح جدول ریاضی می سازیمدلکاربردهای  ازجمله
 ریاضی برای پژوهش در عملیات سازیمدل. انواع کاربردهای 0-91جدول 

 توضیح انواع ردیف

 یزیربرنامه 1

 تولید

 تعریف سترسد در منابع محدودیت به توجه با تولید بهینه ترکیب تعیین منظوربه تولید ریزیبرنامه یهامدل

 .شودحداکثر  محصوالت تولید از حاصل سود که ایگونهبه شوندمی

 ریزیبرنامه 2

 ونقلحمل

یژه وبه هافروشگاه مانند تقاضا هایمحل به کارخانه مانند کنندهعرضه مبادی از کاالها ونقلحملسازی بهینه

ا امثال آن(ب و وانت کامیون،ونقل)حمل ناوگان نوعاست. بنابراین انتخاب  تقاضا و عرضهزمان محدود بودن 

 گیرد.قرار می موردتوجه حمل هزینهمقصد با رویکرد حداقل سازی  تا مبدأاز  تقاضای میزانتوجه به 

 و «دانشگاه در امتحانات بندیزمان»و  «مترو ،هایماهواپ قطارها، حرکت» ماننددر اموری  بندیزمانی سازبهینه بهینه بندیزمان 3

 زمانی برنامه مسائل این دراست.  «مختلف ساعات در مراجعین تراکم اساس بر کاری یهانوبت بندیزمان»

 خواهد بود.  تداخل بدون و توق اتالف بدون ممکن زمان کمترین در کارهابا تأکید بر انجام  هافعالیت

 هبهین تخصیص 4

 منابع

 شعب ای واحدها بهاز سازمان « امثال آن و یزاتتجه انسانی، نیروی بودجه،» مانند منابعیسازی تخصیص بهینه

 .استها آن از شدهکسب کلی ارزشا حداکثرسازی ب خود

 ریزیبرنامه 5

 کالسی

های رنامهب سازیینهبه منظوربه قیود از دستهبا یک  «درس و تاداس کالس، دانشجو،» هایمؤلفهبهینه  تعیین

 یکیا  کالس دو در زمانهم استاد یک که مواردینمونه ممانعت از  برایهای آموزشی است. کالسی در نظام

 باشد و  نشدهیفتعر درس دو زمانهم کالس یک درو یا  باشد نداشته درس کالس دو در زمانهم دانشجو

االجرا و قیودی مانند کاهش الزم قیود هاینا. باشد داشته مطابقت درس دانشجویان تعداد با سکال ظرفیت

 ستند. ه سازینهبهنبودن، قیود  خالیبرای  هاکالس ظرفیت از بهینه استفاده و هاکالس تشکیل بین مانز

نبال دمختلف به ابعاد دریا پارچه  الدیفو هایورقسازی برش تی، برای بهینهصنعهای برش از بسیاری در بهینه برش 6

 شد. حداقل با برش یعاتتا ضا شوند داده برش و چیدهچگونه ها یا پارچه هاورقمدلی هستیم که نشان دهد تا 

 کارایی سنجش 7

 صف هایواحد

 اییرکا سنجش و عملکرد ارزیابیرای ب هاداده پوششی تحلیل هایمدل عنوانبا  خطی ریزیبرنامه هایمدل از

 دیورو به خروجی صورتبه کارایی. دشومی استفاده شعب یا استانی واحدهای مانند هاسازمان صف واحدهای

 یبرا روش این از. کندمی تولید بیشتری هایخروجی ،کمتر هایورودی با ،کاراتر واحد و ودشمی تعریف

 شود. یاستفاده م مدارس و دانشگاهی واحد بیمه، بانک، شعبصفی مانند  یواحدها بندیرتبه و کارایی سنجش

 سازیینهبه 8

 رساختا با مسائل

 ایشبکه

 تعیین» دمانن مسائلی. رود کارهب ایشبکه ساختار دارای مسائل از بسیاری حل برای تواندمی ریاضی سازیمدل

 و هاخیابان در رافیکت سازیبهینه گاز، یا آب توزیع شبکه از عبورقابل جریان بیشترین تعیین مسیر، ترینکوتاه

 هستند.  ایشبکه مسائل سازیبهینه دستینازا« امثال آن
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 جیره تعیین 9

 بهینه ییغذا

 و هابیچر ،هاویتامین ها،تئینوپر»به  دام روزانه نیاز حداقل اب دام غذایی جیره تعیینریاضی برای  سازیمدل

  هزینه کمترین با غذایی جیره ترکیبها و در دامداری«  ذیغم مواد دیگر

 الگوی تعیین 11

 کشت مناسب

 و دموجو منابع هایمحدودیتتا بر اساس  شود کاشته میزان چه به و محصولی نوع چه استانی چه در اینکه

 . آید دستهب ممکن محصول بیشترین، وهواییآب شرایط

خواهیم تصمیمی بهر جا که  درواقع ریاضی است. سازیمدلبخش کوچکی از کاربردهای متنوع  مورداشارهموارد      

مهرگان، )ریاضی کمک گرفت سازیمدلتوان از می ،شمار اتخاذ کنیمهای مختلف و در برخی مواقع بیبهینه از بین گزینه

1392.) 
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 م یکویفصل س

     کاویدادهروش پژوهش 
 

   کاویدادههدف کلی: آشنایی با روش کشف دانش و 

 اهداف یادگیری

 کاویدادهروش فهوم آشنایی با م  

  کاویدادهروش گیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

 کاویدادهها در روش آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 کاویهای دادهآشنایی با مالحظات تحلیل یافته  
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 مقدمه

های مخفی موجود در شود. این روش به کشف الگوها یا مدلح میدر کنار کشف دانش مطر کاویدادهمنابع   در برخی

و فرایند اجرای آن پرداخته  کاویدادهها اشاره دارد. در این فصل به معرفی روش داده های اطالعاتی یا پایگاهبانک

 خواهد شد. 

 

 کاوی . آشنایی با مفهوم داده98-8

 تاررف ازجملهبه شناخت امور مختلف  کاویداده. است شبیه تهگذش به بسیار آینده که است این کاویداده لسفهف

امور  رب حاکم فضایکند. این روش بر اساس آن کمک می باال تقریب با آیندهبینی پیش و درگذشته خود وکارکسب

 را فراهم خواهد کرد.  ایبینانهواقعگیری و زمینه تصمیم شفاف را موردبررسی

 از بهاگران اطالعات استخراجیا  «داده معادن کاویدن» معنای به و  «Data Mining» رتعبا ترجمه «کاویداده»     

 درواقع و رودمی کارهب «معدن از استخراج» یعنی خود ضمنی معنای در Mining کلمهاست.  داده معادن عظیم حجم

 نیست مشخص آن ظاهر از و کندمی عمل معدن یک مانند اطالعات انبوه حجم که دهدمی نشان Data Mining عبارت

 آن به توانمی که است معدن این استخراج و کندوکاو با تنها. دارد وجود معدن این عمق در بهاییگران عناصر چه

 .کرد پیدا دست بهاگران عناصر

 هوش از استفاده و هاداده سازیمدل روش تحلیل، مورد هایداده حجم در آمار، علم و کاویداده اصلی تفاوت     

 هاشرکت و صنایع صاحبان برای تنهاییبه آمار علم. است آمار علم پیچیده و یافتهتوسعه شاخه کاویداده. است مصنوعی

 سازوکارهایی که دهدمی قرار شما اختیار در امکاناتی و رودمی آمار علم از فراتر کاویداده اهمیت اما. دارد اهمیت بسیار

 هایداده حجم در ،کاویداده یعنی خود یافتهتوسعه شاخه با آمار علم اصلی تفاوت. هستند ناتوان هاآن انجام از آماری

 زیاد قدرآن کاویداده در مورداستفاده اولیه هایداده حجم موارد بیشتر در. هاستداده سازیمدل روش و تحلیل مورد

 و پنهان اطالعات به دستیابی و ورودی هایادهد سازیمدل اما. شودمی تبدیل برهزینه و برزمان چالش یک به که است

 در که شودمی انجام یادگیری خودکار هایشیوه و مصنوعی هوش کمک با داده، عظیم حجم این در موجود ارزشمند

 ات است داده عظیم منابع از دانش استخراج و کاویدن ،کاویداده وظیفه. نیست آن از خبری آماری ایپایه هایبررسی

 حل روش یک کاویداده. سازد آشکار را است شدهپنهان سطحی اطالعات از انبوهی حجم در که بهاییگران اطالعات

 . (1397)نشریه دایکه،  است موجود هایداده بر مبتنی مسئله

 از پرکاربرد و بزرگ ایزیرشاخه هوشمند هایسامانه. است هوشمند هایسامانه از بزرگ بخشی ،هاداده در کاوش     

 ردنک گروهگروه فرایند. است مصنوعی هوش در ایزمینه خود که هستند ماشینی یادگیری پهناور و جدید علمی مینهز

 به توجه با. نامیممی بندیخوشه را هم مشابه اشیاء از هاییطبقه صورتبه مجرد یا فیزیکی اشیاء از ایمجموعه

 هایالگوریتم پذیریمقیاس هاداده هایمجموعه( پیچیده و بزرگ بسیار کاربردها اغلب در و) گوناگون هایاندازه

 زمینه از خاص حالتی متون در ماشینی هایکاوش. است هاداده در کاوش به مربوط مفاهیم در مهم معیاری کاررفتهبه
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 جنس از عهموردمطال هایداده هاآن در که شودمی اطالق هاکاوش از دسته آن به و بوده، هاداده در کاوش ترعمومی

 .باشد انسانی طبیعی هایزبان به شدهنوشته متون

 در شدهگردآوری هایداده ،های دادهها در پایگاهها و باالرفتن حجم آنافزایش داده درنتیجه اعتقاددارندکارشناسان       

به  درنتیجهشده است و  اطالعات و داده میان شکاف. این امر باعث افزایش اندشده مبدل داده گورهای به داده مخازن

 دارای کاویداده هایروشیی نیاز است. طال هایشمش به داده گورهایبرای تبدیل  کاویداده ابزارهایمند نظام توسعه

 درد ی موجوباال محاسباتی هزینه دارای و پیچیده الگوی تشخیص هایروش تا رگرسیون از و هستند گوناگونی انواع

 . است بینیپیش انجام( کاویداده) یادگیری هایروش اصلی هدف. شوندمی شامل را کامپیوتر علوم

 

 کاوی فرایند اجرای داده. 98-1

 یندافراست.  داده پایگاه در موجود هایداده از دانش و اطالعات خراجیا است« داده از دانش کشف» عنوان با که کاویداده

داده، انتخاب داده، تبدیل داده، کاوش داده، ارزیابی سازیکپارچه، یخام هایدادهپاکسازی » اسیاس گام چند کاویداده

 . است 1-31به شرح جدول مراحلی  شامل کاویداده بازگشتی یندافرگیرد. را در بر می 1«الگو و ارائه دانش
 کاوی . مراحل فرایند بازگشتی داده8-98جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 2ناموجود هایداده برای تدابیریاتخاذ  و مجموعه از نوفهیا  نویزحذف  داده سازیپاک 1

 . کرد گردآوری «داده انبار» یک در هاآن باید گوناگون داده منابع از هادادهبرای تحلیل یکباره  داده سازییکپارچه 2

  تحلیلرای ب مرتبط هایدادهانتخاب  داده انتخاب 3

 (.هادهدا استانداردسازی) شوندمی تبدیل دیگری فرم به شدهخابانت هایدادهکه  داده تثبیت روش یک داده تبدیل 4

 هاداده میان از توجهجالب و مهم الگوهای استخراج برای هوشمندانه هایروشکاوی یا داده داده کاوش 5

 « موارد دیگر و تعمیم قابلیت ،صحت دقت،»چون  گوناگونی هایجنبه از الگوهاارزیابی  الگو ارزیابی 6

 سازی با انواع نمودارهابصری ازجمله کاربر به درکقابل شیوه به شدهکشف دانشارائه  دانش رائها 7

                                                           
1.  Data Cleaning, Data Integration, Data Selection, Data Transformation, Data Mining, Pattern Evaluation and 

Knowledge Representation 

2.  Missing Values 
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 کاوی . فرایند تولید دانش از داده در فرایند داده1-31شکل 

 

 هاییا مسئله، داده مشکلشناسایی  از پساست.  یا مسئله مشکلکاوی، گام نخست مواجهه با در فرایند اجرای داده

 کمک اب سپس و شودمی سازیمدل کار در مرتبط هایمکانیزم ،هاداده این اساس برشود. تبط با جزئیات شناسایی میمر

 رایانه افزارنرم و مستند هایگزارش چارچوب در مشکالت بردن بین از برای هاییحلراه «ماشین یادگیری»های روش

 شش توان طیوکار را میدر یک کسب کاویداده کمک با مسئله حل فرایند ،رویکرد این اساس برارائه خواهد شد. 

 مرور کرد. 2-31به شرح جدول  مرحله
  وکار در کسب کاوی. فرایند اجرای داده1-98جدول 

 توضیح مراحل ردیف

  کاویداده متخصص باو طرح آن  وکارکسب دریا نقص  مشکلبروز  وکارکسب درک 1

 درک و بررسی 2

 هاداده

 و محج به توجه با تا پردازدمی کارفرما کاروکسب در شدهثبت هایدادهبه بررسی  کاوی،داده متخصص

 اقدام کند.  مسئلهبرای مواجهه با  هاداده کیفیت

 هایداده حذف و شناسایی»، «کارفرما وکارکسب در داده متفاوت انبارهای کردن یکی»با اقداماتی چون  هاداده سازیآماده 3

 «مسئله با متناسب هاداده فرمت تغییر»و « شتباها و پرت

 متخصصتوسط  هامدل بهترینانتخاب  و متفاوت متدهای به توجه با شده سازیآماده هایداده سازیمدل سازیمدل 4

 از یندافر کل نکند مسئله حلبه  کمکی مدلو اگر  مدل بودن مؤثر و اطمینان از کارفرما ازنظر مدلارزیابی  مدل ارزیابی 5

 . شودمیتکرار  یک مرحله

 . ودشمی ارائهبرای حل مسئله  نهایی مدل توسعهبرای  اییهحلراه بودن ارزیابی، بخشرضایت صورت در نهایی مدل توسعه 6

-بکس اررفت سازیشبیه کار که شودمی نوشته ایرایانه افزارنرم یک نهایی، مدل با کارفرما تعامل سادگی برایاغلب      

 د،خو وکارکسب از کنونی پارامترهای برخی واردکردن با تواندمی کارفرمابا این شکل . دارد عهده بر را کارفرما وکار

 .کند بینیپیش آینده در را خود وکارکسب سودآوری یا و کارخانه رفتار
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 سازیمدلکاوی برای های دادهانواع فعالیت .98-9

-های پایگاه داده، آمار، مصورسازی، الگوریتم، یادگیری ماشین و دیگر رشتهسیستم»کاوی شامل های مختلف دادهحوزه

تقسیم کرد )غضنفری، علیزاده و  3-31سته به شرح جدول د توان به دوکاوی را میهای دادهروش انواعاست. « ها

 (.1387تیمورپور، 
 کاویهای داده. انواع روش9-98جدول 

 هاروش محورها ردیف

 های مشابه ها به گروهبندی: تقسیم دادهخوشه توصیفی 1

 ها سازی: یا تلخیص با تأکید بر توصیف فشرده از دادهخالصه

 بینی تغییرات یک متغیر از روی متغیر دیگر بینی: امکان پیشپیش انهبینپیش 2

 بین متغیرها  دارمعنیهای وابستگی: مدلی برای توصیف وابستگی سازیمدل

شود. برای این کار بندی مقدار داده بر اساس مقدار همسایگانش در همان حوالی، هموار میدر روش دسته            

ه سازی مقادیر پیوسته صورت گیرد. در ادامگسسته دهیم تاها را مرتب کرده و در تعدادی جعبه یا بسته قرار میابتدا داده

های این روش از همسایه ازآنجاکههای آن را هموار کرد. داده« ی هر بستهمیانگین، میانه یا مرزها» وسیلهبهتوان می

ه، جای تمام اعضای بستوسیله میانگین، بهکند، بنابراین هموارسازی محلی است. در هموارسازی بهمقادیر استفاده می

نوان عحداقل و حداکثر هر بسته بهوسیله مرز بسته، ابتدا مقدار گیرد. در هموارسازی بهمقدار میانگین هر بسته قرار می

گیرد. برخی اوقات جای آن قرار میاز مقادیر درون بسته مقدار مرزی به هرکدامجای و سپس به شدهتعریفمرزهای آن 

رد. وقتی گیاز مقادیر بسته، میانه مقادیر بسته قرار می هرکدامجای شود. یعنی بهبرای هموارسازی از میانه هم استفاده می

های پرت فرض توان دادهها نیستند را میکدام از خوشههایی که در هیچشوند، دادهبندی میها در چند خوشه تقسیمهداد

 کرد. 

ون ، هموار کرد. رگرسیآمدهدستبهتوان از راه تطبیق با یک تابع مانند تابع رگرسیون حاصل از ویژگی داده را می      

-ینی دیگری بهبمقدار یکی بتواند برای پیش کهنحویبهژگی یا متغیر، تطبیق کند. خطی، بهترین خطی است که بر دو وی

همین رگرسیون خطی است. جایی است که بیشتر از دو ویژگی در  یافتهتوسعهکار رود. رگرسیون چندمتغیره خطی نیز 

 تطبیق داده شوند.  چندبعدیها با یک سطح میان باشد و داده

هستند.  1«بندی، رگرسیون و کاوش قواعد وابستگیبندی، خوشهطبقه»این خصوص شامل  چهار مورد رایج در     

 یک معاینه از پس پزشک یک. برای نمونه هستند سازیمدل قابل بندیطبقه صورتبه دانش از اعظمیبخش 

 دهد. قرار می لم یا بیماری ساهاطبقه از دریکی را او ،هاگیریاندازه برخی انجام و وی شرایط مشاهده با ،کنندهمراجعه

                                                           
1.  Classification, Clustering, Regression and Association Rule Mining 
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 سازیمدلبندی برای . نظام طبقه1-98شکل 

 هایمالگوریت توسط ،شدهنظارت یادگیری هایروش خاص طوربه ماشین، یادگیری هایروش از استفاده با فرایند، همین

 کاربری به نآنالی گاهفروش یک در پیشنهادگر سیستم یک وقتی ،مثالً. است سازیشبیه و سازیپیاده قابل محاسباتی

 ریانمشت سیستم که، است این کار این انجام برای احتمالی هایروش از یکی ،دهدمی را رمان کتاب یک خرید پیشنهاد

 شما به آمازون اگر یعنی. دهدمی ارائه را خودش خاص پیشنهادهای ،(کالس یا) طبقه هر برای و کندمی بندیطبقه را

 بندیهطبق ،خوانندمی رمان که افرادی کالس در شما پیشنهادگر، سیستم ازنظر ،دهدمی را نرما کتاب یک خرید پیشنهاد

 .شویدمی

 هایتیپ به افراد شناسی،روان مختلفهای نظریه دربرای نمونه . دارد بندیطبقه با نزدیکی ارتباطبندی خوشه      

 لیلتح یک انجام برای حلراه یک بلکه غلط نه و درست نه موارد، اینکه  شوندمی بندیتقسیم مختلف شخصیتی

 در و ،ندیبخوشه الگوریتم یک با توانیممی شود، ظاهر روانشناس یک نقش در کامپیوتر یک که باشد قرار اگر. هستند

( مثالً) به را افراد ،اندآمدهدستبه هاییآزمایش طریق از که ،(نفر هزار 11 مثالً) نفر چند شخصیتی اطالعات داشتن دست

 میان ،حالعیندر و دارند یکدیگر به را شباهت بیشترین ،گیرندمی قرار خوشه یک در که افرادی. کنیم تقسیم خوشه پنج

 یرییادگ از نوعی که عملیات، این انجام برای. دارد وجود ممکن( اختالف بیشترین) شباهت کمترین خوشه، دو اعضای

 از شدهگرفته الهام هایروش بر مبتنی ،هاآن از تعدادی که ،اندشدهارائه متعددی هایالگوریتم است، شدهنظارت غیر

 هستند.  مصنوعی عصبی هایشبکهمانند  طبیعت

   
 سازیمدلبندی برای . نظام خوشه9-98شکل 
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 یفتوص برای ریاضی، رابطه یک به رسیدن مسئله حل از هدف بندی،خوشه و بندیطبقه برخالفدر رگرسیون       

 مقدار و مورداستفاده ایمیل سرویس سن، سکونت، محل سایت، یک به مراجعه ساعت میان رابطه»مانند  پدیده کی

 . است« کاربر یک توسط شدهانجام سفارش

 
 سازیمدل. نظام رگرسیون برای 4-98شکل 

 هوش در را فراوانی کاربردهای که هستند، کاویداده در شدهمطرح مسائل از دیگری نوع نیز وابستگی قواعد کاوش

 را پنیر و انن فردی اگر که بگوید ،باتجربه فروشنده یک اگربرای نمونه . دارند پیشنهادگر هایسیستم طراحی و تجاری

 بنایم بر که است کرده بیان را مهم قاعده یک کرد، خواهد انتخاب نیز را شیر حتماً باشد، داشته خود سفارش سبد در

 مجاورت در «شیر و پنیر نان،» کانحدامتا فروشگاه، چیدمان در توانمی مثالً. گرفت یادیز هایتصمیم توانمی آن،

 . تا(، بی4)تیکباشند یکدیگر

 
 سازیمدل. نظام کاوش قواعد وابستگی برای 0-98شکل 

 

 کاوی کاربردهای داده. 98-4

  ا،هآن سازیذخیره و گردآوری هایظرفیتهمراه با « داده» تولید انفجاری رشدو « اطالعات فناوری» سریع پیشرفت با

 در علمی هایداده از عظیمی حجم روزههمه. اندگرفتهشکل تجاری هایتراکنش برای بزرگی بسیار هایداده پایگاه

 گیگابایت چندین که کرد اشاره «انسان ژنوم» پروژه به توانمی علمی هایداده ازجمله. شوندمی تولید گوناگون هایزمینه

از  ایچندرسانه و متنی اطالعات شامل وب صفحه میلیاردهابا  وبدنیای . است کرده تجمیع انسان ژنتیکی کد از را داده
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 مجموعه اکتشاف و هاتحلیل خودکارسازیه ب افزارهایینرم و هاروش با کاویدادههای گسترده است. دیگر منابع داده

 موضوعات از وسیعی گستره در کاویداده زمینه در هاپژوهش پردازد.می در راستای حل مسائل پیچیده و بزرگ هایداده

   .شودمی نبال« هاداده سازیبصری و داده پایگاه مدیریت، ماشین یادگیری کامپیوتر، علوم آمار،» شامل

 از وسیعی رهگست برای دانش و اطالعات از بشرکند. کمک می دانش و اطالعات به هاداده تبدیل به کاویداده      

این . کندمی استفاده سهام قیمت بینیپیش و برداریکاله کشف ها،بیماری تشخیص تا گرفته بازار تحلیل از کاربردها،

 بندی کرد. دسته 4-31توان در محورهایی به شرح جدول کاربردها را می
 کاوی . محورهای کاربردی داده4-98جدول 

 محورها ردیف

 رفتارها و هاایشگر خودکار بینیپیش 1

 ناشناخته ترپیش الگوهای خودکار کشف 2

 .کنندمی ذخیره یا و تولید را هاداده از انبوهی حجم روزههمه که ایداده منابع انواعبررسی  3

 کاروکسب هایتراکنش 4

 علمی هایداده 5

 پزشکی و شخصی هایداده 6

 نظارتی ویدئوهای و تصاویر 7

  بازیکنان و بازی اطالعاتمانند  زشیور هایرقابت 8

 متنی اسناد و هاگزارش 9

 متخصصان و ایفهحر گران تحلیلوتحلیل و تفسیر نتایج به برای تجزیه بسیار دقیق است اما کاویداده هنتیج بااینکه     

 الگوها این ارزش و اهمیت کاربر برای اما کند،می کمک هاآن روابط و مشخص الگوهای به کاویدادهنیاز است.   ماهر

 متغیرها یا هارفتار بیناتفاقی  رابطهکاوی همچنین داده. است کاربر خود عهده بر قبیل این از تصمیماتی. کندنمی بیان را

 . دهدنمی تشخیص را

 

 کاویداده ابزارهای. 98-0

   توان در جدولها را میبرخی از آن روانه بازار شده است که کاویداده هایپروژه انجام برایافزارهای متعددی نرم

 مرور کرد.   31-5
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 کاوی های دادهبرای پروژه مورداستفادهافزارهای . انواع نرم0-98جدول  

 توضیح انواع ردیف

1 Carrot2 جستجو نتایج و متن بندیخوشه برای پلتفرمی 

2 Chemicalize.org وب جستجوی موتور و شیمیایی ساختمان کاوشگر یک 

3 ELKI هایهداد تشخیص هایروش و پیشرفته ایخوشه تحلیل با دانشگاهی تحقیقاتی پروژه یک 

 .است شدهنوشته جاوا زبان به که محدوده از خارج

4 GATE زبان مهندسی ابزار و بومی زبان پردازشگر یک 

5 IBM SPSS Modeler توسط تولیدشده کاویداده افزارنرم IBM 

6 Oracle Data Mining اوراکل شرکت توسط تولیدشده کاویداده افزارنرم 

7 Microsoft Analysis 

Services 
 مایکروسافت توسط تولیدشده کاویداده افزارنرم
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 م ودوسیفصل 

   روش پژوهش تحلیل تماتیک )مضمونی(  
 

 هدف کلی: آشنایی با روش تحلیل تماتیک   

 اهداف یادگیری

 روش تحلیل تماتیک   فهومشنایی با مآ 

  تحلیل تماتیکگیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

 در تحلیل تماتیک آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

  در تحلیل تماتیک هایافتهآشنایی با مالحظات تحلیل   
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 مقدمه

های کیفی است که کاربرد گوهای موجود در دادهتحلیل مضمون یا تماتیک، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش ال

ا های پراکنده و متنوع رهای متنی است و دادهفرایندی برای تحلیل داده مسیر اجرای پژوهش کیفیای دارد. این گسترده

در این فصل به معرفی روش تحلیل تماتیک و چگونگی اجرای آن پرداخته کند. های غنی و تفصیلی تبدیل میبه داده

 اهد شد. خو

 

 . مفهوم تحلیل تماتیک 91-8

، صرفًا یک روش پژوهش کیفی خاص یا تحلیل موضوعی تماتیکتحلیل برخی بر این باورند که تحلیل مضمون یا 

حلیل های متداول ترا یکی از شیوه برخی آنکار رود. های کیفی بهتواند در اکثر روشنیست بلکه فرایندی است که می

دیدن »تحلیل مضمون روشی برای  طورکلیبهدانند. های کیفی حاصل از مصاحبه میتحلیل داده محتوا و روشی برای

مند از شخص یا گروه یا تعامل یا متن، درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط، تحلیل اطالعات کیفی، مشاهده نظام

ارشناسان اعتقاد دارند که روش تحلیل . برخی کاست« های کیفی به کمیموقعیت یا سازمان یا فرهنگ و تبدیل داده

الزم  های اصلی؛ زیرا این روش مهارتمضمون، نخستین روش تحلیل کیفی است که پژوهشگران باید آن را یاد بگیرند

مایه همان دیدگاه درباره موضوعی است که . مضمون یا درونکندهای کیفی را فراهم میبرای اجرای دیگر تحلیل

های ترین شکلیکی از رایجعنوان بهتحلیل تماتیک (. 1395)خنیفر و مسلمی،  باشدآن به مخاطب  نویسنده در پی القای

اشاره دارد.  شدهآوریجمعهای از درون داده« هاثبت الگوها یا مضمون»و « جزئیاتبررسی »به تحلیل پژوهش کیفی 

یده در راستای سؤال ای مهم برای توضیح یک پدهبر اساس مجموعه داده« ایجادشدهالگوهای »همان ها مضمونها یا تم

این روش هم برای بیان واقعیت و هم برای بیان رابطه علی  .1(2116؛ براون و ویکتوریا، 2112)گست، پژوهش هستند 

نبال معرفت درود. با توجه به استخراج متن و الگوسازی معنایی، بر پارادایم تفسیری تأکید دارد وبهکار می)تبیین( به

برآمده از مفاهیم و معانی روزمره است. این نوع تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی است که در آن پژوهشگر از طریق 

   (.  1392یابد )محمدپور، شناسی تحلیلی دست میای به یک سنخدادهها و الگویابی درون و برونبندی دادهطبقه

ها یا لغات در یک ها با رویکردی فراتر از شمارش عبارته دادهو توصیف غنی از مجموع دهیسازماناین روش بر      

 (. 2112کویین، شود )گست و مکها پرداخته میدرون داده آشکار و پنهان معناهایمتن تأکید دارد و در آن به شناسایی 

های مهم بخش دهینسازماهای خام و از طریق ها( از درون دادهها )مضمونکدگذاری نخستین گام در فرایند توسعه تم

سایی شنا»، «مقایسه فراوانی مضمون»تواند شامل ها است. تفسیر این کدها میها و رمزگشایی روابط اولیه در میان آنداده

 باشد. « های مختلفنمایش گرافیکی روابط بین مضمون»و « پبدا یا پیدا شونده در کنار همهای هممضمون

ای از یک کلمه تا مجموعه چندین توانند دامنهود دارد؛ برای نمونه متون مختلف میها وجدامنه وسیعی از داده     

ها تواند بر اساس حجم دادهها میصفحه پاسخ به یک سؤال پژوهشگر باشد. بر این اساس راهبردهای تحلیل داده

                                                           
1.  Gust, Braun, and Victoria 
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صفحه  41وری در حدود آو جمع دوساعتههای های مشابه به مصاحبه عمیق در زمانمتفاوت باشد. در اغلب پژوهش

 ها اثر دارد. پیچیدگی در مطالعه نیز در تنوع و پیچیدگی انواع دادهشود. البته مطلب اشاره می

ها در آن مبتنی بر کند؛ زیرا ساخت نظریههای روش گراندد تئوری حمایت میدر مواردی تحلیل تماتیک از یافته     

با این رویکرد روش تحلیل تماتیک بازتابی از فرایندی شامل  .(2116، 1رمَز)چا ها هستندهای موجود در خود دادهزمینه

است « های نظریایجاد مدل»و « مقایسه و ساخت مضمون یا تم»، «های محتملشناسایی مضمون»، «خواندن متون»

 نیز ارتباط (. روش تحلیل تماتیک یا مضمونی همچنین با روش پدیدارشناسی2116؛ براون و ویکتوریا، 2112)گست، 

ادراک، »(. در این رویکرد بر 2112کویین، )گست و مک شوددارد؛ زیرا پدیدارشناسی بر تجارب ذهنی انسان متمرکز می

ی در یابشود. پدیدارشناسی با ریشهمحور اصلی هدف مطالعه تأکید میعنوان کنندگان بهشرکت« احساسات و تجارب

-ؤلفه کلیدی به شکلی کلی در پژوهش کیفی تأکید دارد. این امر به پاسخعنوان مفلسفه انسانی بر صدای دیگری به

ها کمی رپژوهش از ساختار سؤاالت بسته پاسخ در  ،پیرامون موضوع با عبارات خودبا بحث دهد تا دهندگان اجازه می

 شوند. 

ی های ابتدایی استقرایان از روشتوهای تماتیک میهای پژوهش در فرایند تحلیل دادهبسیاری از دیگر روش مانندهب     

خرج مست یهافرضپیشو ها داده ساسار ب شدهشناساییهای ها یا مضمونو قیاسی بهره گرفت. در رویکرد قیاسی، تم

رد رویکاما . استها با یک مدل یا چارچوب قبلی عنی فرایند کدگذاری بدون تالش برای تناسب داده؛ یندها هستآناز 

ک یا گرایش به تمرکز تحلیل روی یمشخص و توصیف کلی کمتر با یک چارچوب در تحلیل با محور  استقرایی، نظریه

 اساس بر مضمون تحلیل ،یا مبتنی بر نظریه قیاسی روش درد. خواهد بوها با چارچوب قبلی دو جنبه خاص از داده

 این در. است رگتحلیل فرد بر تنیمب بیشتر روش این لذا گیردمی صورت موضوع به پژوهشگر تحلیلی یا نظری عالقه

 این با شدهحمایت شواهد و هاشاخص عالئم، و کندمی انتخاب مشخصی نظریه اساس بر را کدها ،پژوهشگر روش،

. ودشمی استخراج موردنظر نظریه هایمؤلفه و فرضیات از نیز مضمون هر با مرتبط کدهای. کندمی کدگذاری را نظریه

 و اندردهکارببه پژوهشگران سایر که را کدهایی. کندمی فراهم مضامین شناخت برای مناسبی کدر نظری، ادبیات بررسی

 یاتزیس،بو) کندمی کمک مستقیمطور به گذشته،های پژوهش بر مبتنی روش در کدها توسعه به ها،آنهای پژوهش نتایج

و  هادادهپیام  صیشخبرای  ت استقرااس رویکرد بر اس متنی هایداده حلیل. البته روش تحلیل تماتیک بیشتر با ت(1998

 هایداده تحلیل برای فرایندی روش، اینست. اها حاصل از نظم مفهومی در داده موضوعی حمایتبا  هاداده در الگویابی

 روش بههم  الگوها. (2116 کالرک، و براون)است  تفصیلی و غنی هاییداده بهتبدیل آن  و پراکنده هایداده و متنی

 .  هستند شناساییقابل( نظریه بر مبتنی) قیاسی روشهم به  و( داده بر مبتنی) استقرایی

موارد قابل انتخاب های در ارتباط با سؤاالت پژوهش است. تعیین داده ی حاصل ازا معنایالگو  ،یا مضمون 2یک تم     

 ها یا دربا توجه به فضای درون هر آیتم از دادهتواند فراوانی رویدادها نیست و میاز تم یا مضمون ضرورتاً  عنوانبه

ها وجود داشته باشد؛ ها باشد. ایدئال در آن است که تم یا مضمون چندین بار در طول مجموعه دادهطول مجموعه داده

                                                           
1. Charmaz 

2. Theme  
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نقش  رها دارد. قضاوت پژوهشگالبته فراوانی باالتر ضرورتاً به معنای آن نیست که آن تم اهمیت بیشتری برای درک داده

ایجاد « تصویری بزرگ»باید درک دقیق با « هاها یا مضمونتم» درمجموعاصلی را در درک یک تم یا مضمون مهم دارد. 

های تم(. 1998، 1سیزها وجود دارد )بویاتبرای شناسایی تم« معنای روشن و پنهان»کنند. در این راستا سطح متفاوت 

دنبال معنایی ها است. پژوهشگر در این سطح بهروشن و سطحی دادهروشن در تالش برای شناسایی معانی  بامعنای

ای مهم هتمو توصیف مناسب کننده نیست. در این حالت پژوهشگر بر معرفی های شرکتها یا نوشتهفراتر از گفته

ه ان هستند کپنه بامعنایهای ها تماین حالت برعکسد. ندارها به عمق و پیچیدگی آن یاحساس شده تأکید دارد و توجه

ه ها نیاز دارد و بقرار دارد. این امر به تفسیر بیشتری از داده« هافرضها، الگوها و پیشایده»ها در زیر چتر شناسایی آن

ها متمرکز داده ها در مجموعهبر اساس اکثریت آن موردعالقههمین دلیل پژوهشگر ممکن است بر روی سؤال یا حوزه 

 شود.  

پژوهشگران متون متعدد را به کدی برای یک تم یا مضمونی فرق دارد. « کد»د که تم یا مضمون با باید دقت کر     

تواند با خطاهایی مواجه باشد زیرا تم بر اساس برونداد یا نتایج حاصل از کدها کنند. البته این امر میمشخص انتخاب می

 «احساس خطا از امنیت» وتواند یک کد می« امنیت»ه شود. برای نمونمی چیزی که تبدیل به کدو نه بر اساس آن است

های تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمون را ترین ویژگیبرخی از مهم (.2119، 2تواند یک تم در نظر گرفته شود )سالدانامی

  مرور کرد. 1-32توان در جدول می
 های تحلیل تماتیک ترین ویژگی. برخی از مهم91-8

 هاویژگی ردیف

 پذیر، آسان و قابل یادگیری سریع انعطاف روشی 1

 هاها در مجموعه دادهها و تفاوتسازی شباهتمناسب برای برجسته 2

 های بالقوه ارزشمندهای متعدد در قالب تمبندیدسته 3

 دهی به یک مفهوم عام یا کلینقش مهم ذهنیت فلسفی پژوهشگر در شکل 4

 دهی مفاهیم و مضامین اصلی و فرعی ها و شکلتم وری دراهمیت اصل بازنگری و غوطه 5

 عنوان نکته محوریها بهبخش از تمتهیه نقشه رضایت 6

 

 . انواع فرایند اجرای تحلیل تماتیک91-1

-ای از خطوط راهنما استفاده میای از قوانین ثابت و مشخص پایبند نیستند و از مجموعههای کیفی به مجموعهتحلیل

لعه در برای شروع مطا فردیمنحصربهراه هیچ طورکلیبههاست. پذیری بیشتر اینگونه روشباعث انعطاف کنند. این امر

ار کتوجه به ماهیت و سؤاالت پژوهش و تصمیمات و ابزارهایی که به باتحلیل تماتیک وجود ندارد و هر پژوهشگری 

بعضی از مراحل تحلیل مضمون، مشابه سایر تواند از روش خاص خود در تحلیل مضمون استفاده کند. برد، میمی

                                                           
1. Boyatzis 

2. Saldana  
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-های دیگر نیز میهای کیفی است. همچنین این مراحل لزوماً منحصر به روش تحلیل مضمون نیستند و در روشروش

شود که تحلیلگر الگوهای معین و موضوعات با جذابیت ها را یافت. فراگرد تحلیل مضمون زمانی شروع میتوان آن

ها استخراج هایی است که از دادهدهد و پایان کار، گزارش محتوا و معانی الگوها یا همان تمقرار می موردنظربالقوه را 

و جلو در بین مراحل تحلیل وجود دارد، ضمن  عقببهحرکتاند. تحلیل مضمون فرایندی بازگشتی است که در آن شده

نظران، حتی امکان تحلیل از برخی صاحب زعمبه پذیرد.تحلیل مضمون فرایندی است که در طول زمان انجام می آنکه

، «پاژ»مانند  مختلفی هایشکل بهتواند می تماتیک تحلیلپذیر است. ها هم امکانانتها به ابتدای محتواها یا مصاحبه

شرح  به 1«براون و کالرک»و « کویینگست و مک»، «کینگ و هاروکز» ،«لوفلند و همکاران» ،«میلز و هابرمن»، «استربرگ»

 (.1392 محمدپور،)شود انجام 2-32جدول 
 های اجرای تحلیل تماتیک یا مضمون محور  . انواع روش1-91جدول 

 توضیح تحلیل انواع ردیف

 میدانی مطالعات در ویژه کاربرد با گراطبیعت نسخه پاژ 1

 «یشناسسنخ و تحلیل وسعهت سپس و هاداده ترسیم و ساماندهی مدیریت،» شامل ای،مرحله پنج طرحی استربرگ 2

 هاداده «استنباط و نمایش تقلیل،» مرحله سه با کمی زبان به نزدیک هابرمن و میلز 3

 مرحله هفت شامل و دارد اشتراک هابرمن و میلز مدل با جهات بسیاری از و همکاران لوفلند 4

 راگیرف مضامین برای «سازییکپارچه و تفسیری کدگذاری توصیفی، کدگذاری» ایمرحله سه فرایند هاروکز و کینگ 5

 ای فرایند جامع نه مرحله گست و مک کوبین 6

 « ارزیابیو  گیریوتحلیل، نتیجهها، تجزیهطراحی، گردآوری داده» ایمرحله پنجفرایند  براون و کالرک 7

      

 . الگوی تحلیل تماتیک کینگ و هاروکز91-1-8

 شود. اجرا می 3-32ای به شرح جدول مرحلهفرایندی سه در که ستاتماتیک های رایج تحلیل از روش
 . فرایند اجرای تحلیل تماتیک با الگوی کینگ و هاروکز   9-91جدول 

 توضیح مراحل  ردیف

 فعال روشی به هاداده مکرر مرور و مطالعه با هاداده در شدن غرق توصیفی کدگذاری 1

 بارت،ع بند،» مانند پذیراستفاده و فهمیدنی هایقسمت به متنی هایداده تقسیم رایب کدهااستفاده از  تفسیری کدگذاری 2

  «خاص تحلیل برای الزم معیارهای سایر یا کلمه

  مضامین قالب در مختلف کدهایو مرتب کردن  کدها از ترکالن سطحی در تحلیل سازییکپارچه 3

-دهای برخی متن، مطالعه هنگام در و مطالعه هاداده کل کدگذاری، شروع از قبل باریک حداقلکدگذاری توصیفی  در     

 درباره خوبی هایایده گام این در. دهدمی شکل را بعدی مراحل فقرات ستون گام، این. شوندمیسایی شنا الگوها و ها

 ای دوم مرحلهدر است.  تفسیری کدگذاری فرایندشروع  آماده پژوهشگر،و پس آن  گیردمی شکل الگوها و هاکدگذاری

 کهنحویبهکنند پیدا می ایشدهتعریف و مشخص کامالً حدومرز کدگذاری، چارچوب در کدها تفسیری، کدگذاری

                                                           
1. Braun & Clarke   
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 تفسیری اظلح به گام این. دنباش موضوع بر روشنپژوهش با تمرکز  قلمروی به محدود و دننباش تکراری یا تغییرپذیر

 شدهگردآوری و اولیه کدگذاری ها،داده همه که شودمی شروعزمانی  ازیسیکپارچه یا سوم مرحله. است اهمیت حائز

 وتحلیلتجزیه کدها مرحله، این در. باشد شدهشناخته ها،داده مجموعه در مختلف کدهای از طوالنی فهرستی و دنباش

 از توانمی مرحله این در. شودمی توجه پایه، مضمون تشکیل جهت مختلف کدهای تلفیق و ترکیب نحوه به و دنشومی

 کاغذی روی بر «آن از ایخالصه توضیح با همراه کد هر نام نوشتن یا و ذهنی هاینقشه جدول، نمودار، شکل،»

 رد. گرفت بهره مضامین قالب در مختلف کدهای کردن مرتب برای مرتبط، مضمون ستون در آن دادن قرار و جداگانه

 کدها برخی از است ممکن یا و نکند پیدا اختصاص مضمونی هیچ به کدها از ایمجموعه است ممکن مرحله این

 هانآ مناسب جایگاه مجدد بررسی صورت در تا کرد استفاده موقت طوربه توانمی کدهایی چنین برای. شود نظرصرف

 اب توانمی ن،چنیهم. داد انجام ایرایانه افزارهاینرم با یا دستی توان،می را کدگذاری. شود تعیین مضامین قالب در

 برجسته را موردنظر هایداده ماژیک، و رنگی مدادهای از استفاده با یا و آن حواشی یا متن روی بر یادداشت نوشتن

  . کرد استفادهپژوهشی  هایفیش و شده بندیفهرست هاییادداشت از توانمی چنین،هم. کرد

 

 اجرای تحلیل تماتیک در کوبین مک و گستالگوی . 91-1-1

 ای نوشت ،زیر کلمات مفیدیادداشت تهیه کرد یا  تواناز اجرای کار میدانی میهای حاصل آوری متون یا دادهرای جمعب

ایز کردن مانند متملزومی ندارد که دقیق یا نهایی باشند اما باید از حداقل مالحظاتی  شدهنوشتهیا متن  هاآیتم. دکشی خط

ا متمایز کردن یبرای نگارش برخوردار باشد.  برای تحلیل« ک، ضخیم شده یا پرانتزایتالی»با تغییرات در متن  یهایبخش

توجه « چارچوب نظری، سؤاالت اصلی پژوهش، اهداف و موضوعات اصلی»های مرتبط با پژوهش، باید به بخش

شود. می یلی تحلیهابندیتعیین کدها و طبقهدر فرایند تفکر پژوهشگر سازی های تحلیلی باعث آشکارداشت. یادداشت

دست آورد. هبتر های جغرافیایی وسیعبا گستره تریبزرگپژوهشگر باید روی مشاهدات جمعیت متمرکز شود تا تصویر 

 اشاره کرد.  4-32توان به مواردی به شرح جدول در مطالعه محتوا برای کدگذاری، میو کلیدی سؤاالت کلی  ازجمله
 متن. سؤاالتی برای کدگذاری 4-91جدول 

 سؤاالت ردیف

 دنبال انجام چه چیزی هستند؟دهند و بهکاری انجام میمردم چه 1

 کنند؟ دهند و از چه ابزار خاص یا راهبردهایی استفاده میبا چه دقتی این کار را انجام می 2

 چه برداشتی از روند اجرا دارند؟کنند و اعضا درباره این امر چگونه صحبت می 3

 هایی را دارند؟فرضچه پیش 4

 ام؟ خود به دست آورده هاییادداشتبینم و چه چیزهایی را از چه چیزی را من پژوهشگر می 5

 چرا من بخشی از این ماجرا شدم؟  6
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ها یا تم زمانهمشود و ها پرسیده میچرخه فرایند کدگذاری و تحلیل داده طول دراین نمونه سؤاالت اغلب      

توان در را میای در الگویی نه مرحلهمراحل اجرای تحلیل تماتیک  درمجموعشوند.  ناسایی میهای شاخص شمضمون

 کرد. مرور  5-32جدول 
 تحلیل تماتیک   ای نه مرحله. فرایند اجرای 0-91جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 اسخ به آنشناخت مسئله و بیان مشخص آن و انتخاب روش تحلیل تماتیک برای حل یا پ تعیین مسئله 1

 های مشاهده و مصاحبه با روش آوری دادهجمع 2

 ردنک آماده نوشتاری و متنی شکلی به را هاداده هاکردن دادهمتنی 3

 های با جزئیات روی متنها و یادداشتشناسایی و فهرست کردن کدهای بالقوه با بازخوانی داده کدیابی اولیه 4

 به سؤال پژوهش از میان کدهای اولیه  دهندهپاسخانتخاب کدهای  اصلییابی کد 5

 هایری تمگها برای شکلها با توضیح چگونگی تفسیر، ترکیب و حذف دادهدستیابی به تم وترکیب کدها  ها ایجاد تم 6

 الگوه و ارائض فرنظریه پیشتأیید یا ردکننده  هایبر اساس دادهها و ارتباط منطقی بین آنها بررسی تم یا نقشه  ارائه الگو 7

 موارد مهم و جذابو  مورداستفادههای دادهبا ماهیت وجودی هر تم و ها درک دادهدر ها تمتوضیح نقش  تحلیل جامع 8

 آمده دستتهیه گزارش و ارائه شرح مشخص از نتیجه به تهیه گزارش نهایی 9

ند. متن شوید به شکل متنی و نوشتاری آماده ها باداده ،آوریپس از جمع: هامتنی کردن داده. مرحله 91-1-1-8 

ه متن، باید ها بباشد. معیار اصلی تبدیل داده« سندیا یک تلویزیونی، مصاحبه، سخنرانی  برنامه»از  دتوانمی شدهنوشته

باید چارچوب و پروتکل مشخصی را ها و بر اساس میزان وابستگی آن با موضوع تعیین شود. آوری دادهپیش از جمع

در این قسمت »باشد. حتی نوشتن نکاتی چون  مشخصخوبی ها بههیه کرد که در آن معیار نگارش متن از دادهت

ای از یک تغییر در سخن باشد. بنابراین در این مرحله تبدیل تواند بیانگر نشانهمی« صدایش پایین آمد شوندهمصاحبه

ا هتر از معنای داده، برای درک عمیقتشخیصقابلنوشتاری ها یا گفتگوها به متن رویدادهای غیرکالمی در سخنرانی

 ای اشاره دارد.  دقیقه 5دقیقه وقت برای نگارش یک گفتگوی  15بسیار مهم است. برخی منابع به زمان حدود 

  

ر د الگوها یا موضوعات تکراریو توانایی تشخیص با محتوا آشنایی ، بعد از نگارش متن: کدیابی اولیه .91-1-1-1

 منابع و معنا مفهوم، توضیح» با همراهاولیه را  ی بالقوهکدها از فهرستی، در متن شدهنوشتهجزئیات با پژوهشگر ، هاداده

یین، کو)گست و مکوجود داشته باشد « ایجادشده گی و خاستگاه کدچگون»از . باید توضیحی کندمیمشخص  «کد هر

های معنادار و مرتبط با سؤاالت و رسیدن به بخش دهیسازمانای مند برمرحله کدیابی اولیه اقدامی نظام(. 2112

. این دشونشناسایی میطی آن کدها در طول فرایند پژوهش و تحلیل قیاسی شروع با ی یابکد فرایند پژوهش است.

خب منت هایپژوهشگر از تم کهنحویبهگیرد صورت میها ا جلو و عقب رفتن در تحلیل دادهیای چرخهشکل بهفرایند 

ضمن  بتوانها دست یابد و د. پژوهشگر باید تالش کند تا به معناهایی فراتر از معنای سطحی دادهکنرضایت احساس 

چندبار پژوهشگر و اغلب  شودندرت در مرحله نخست کامل میهفرایند کدگذاری ب نماید.را گزارش ها معنای آندرک، 
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 مورددگان کنناصطالحات علمی یا فنی شرکتابتدا کار با ند. کاقدام می اکده« ترکیبو اضافه، کم »با برای اصالح کدها 

ر د هابندی دادهها و فرایند فهرستداده دهیسازمانتر برای روی شناسایی راه سادهدر ادامه تمرکز گیرد و قرار میتوجه 

 کدها عالوه بر کاهش و ساده کردن، البته فرایند ایجاد. شودانجام میهای مورد تشخیص پژوهشگر طبقات یا دستهقالب 

سازی ها و ایجاد چارچوب نظری اشاره دارد. پیچیدهاموری فراتر از سؤاالت درباره دادهیا ها دادهسازی هبر پیچید

                کند.  ها فراهم میشرایطی برای ایجاد زمینه جدید در مشاهده و تحلیل داده

، یجاد طبقهبرای اها در ذیل عناوین مشخص شکستن دادهو همراه با کاهش : کدهای اصلی تعیین . 91-1-1-9 

ها، تکرار ایده» اساسها و بر ها از دادهها یا تمطبقهشود. ها و استنتاج درباره معنی کدها نیز انجام میترکیب داده

 برای این منظورشوند تن فراهم میدر م« هاها و تفاوتها، تغییر موضوع، شباهتها، مقایسهاصطالحات مکنون، استعاره

 و ساماندهی در مسیر پاسخ به سؤاالت و جزئیات نگاشته شده در مراحل قبل درباره چگونگی و چرایی ترکیب کدها»از 

قدر این کار ناقص یا ناکامل باشد، امکان بازگشت از مراحل بعد به این مرحله وجود هر چه. دشومیاستفاده « هاایجاد تم

ب و اطمینان از مناسبهتر است برای اطمینان از اعتبار کار، نسبت به امر کنترل توسط همکار بنابراین شت. خواهد دا

شده به سؤاالت پژوهش و های دادهپاسخ. 1(2116)براون و ویکتوریا، و دالیل آن بهره برد ها ز دادهی برآمده اهاتمبودن 

گیری روابط لچگونگی شک ها پشتیبانی شوند. این پشتیبانی با بررسی اندازه کافی توسط دادهباید به ایجادشدههای تم

 وها شناسایی معنای دادهبرای عبارات یا جمالتی  «هاتم»د. خواهد بو شناساییقابل« هاانواع تم»و « هاکدها و تم»بین 

 توضیحی برآمده از کدگذاری برای تحلیل هستند.

 محورینظریه های تأیید یا رد کننده ی دادهجستجودر این مرحله : یا الگو و ایجاد نقشه هابازنگری تم. 91-1-1-4

یا ت فهای بالقوه بیشتری دست یاممکن است به تمشود. در این مسیر انجام میها توسعه و اصالح تم برای پژوهش 

الگو  برای ایجاد یک یبعمنتواند میها همپوشانی برخی تمد. رتری تقسیم کهای کوچکهای موجود را به دستهبرخی تم

. با بررسی است بازنگریقابلعنوان یک مسئله . اگر تم بیانگر یک الگوی واضح و روشن نباشد، بهباشد و موضوع جدید

از  نبا انعکاس دقیق و روشبالقوه تماتیک نقشه به ها باید ها با مجموعه دادهها و چگونگی ارتباط آناعتبار هر یک از تم

ها برای این منظور خواندن و بازخوانی مجدد داده . رسیدکنندگان بازتاب تجارب شرکتو ها در داده وجودممعناهای 

توان به مرحله بعد رفت اما اگر این نقشه نتیجه الزم امری مهم و حیاتی است. اگر نقشه بالقوه نقش خود را ایفا کرد می

ه که بدارد د. این مرحله تا جایی ادامه شودهای موجود تکرار را بر روی ک «بازنگری و بازتعریف»را نداشت باید مراحل 

 ها وای حاصل از تمدارای ایده. در پایان این مرحله، پژوهشگر فتدست یا ایکنندهراضینقشه تماتیک یا مضمونی 

 ها خواهد بود. ای از دادهها در کنار هم برای بیان یک روایت درباره مجموعهآن قرارگیریچگونگی 

ها مورد تصویر جامع دادههر تم خاص بر روی گی اثرگذاری چگوناینکه در این مرحله : . تحلیل جامع91-1-1-0

ا و چرایی هها برای جذابیت تمگیرد. تحلیل به شکلی تخصصی و از طریق شناسایی ابعاد مختلف دادهشناسایی قرار می

این  های جزئیگیرند. باید تحلیلقرار می موردتوجهجامع ها در درون تصویر کلی یا گیرد. تمها صورت میاین جذابیت

                                                           
1.  Gust, Braun, and Victoria 
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. در انتهای این مرحله پژوهشگر باید بتواند تهیه کردها و گزارشی معنادار و قابل توجیه برای هر یک از تم نوشتگام را 

د درباره شگر بایدست یابد. پژوه« توضیح هر تم در جمالتی کوتاه»و « های جاریتعریفی از محتوای دربرگیرنده تم»به 

 به نحوی اقدام کند که هم بیانگر ماهیت وجودی و هم اهمیت آن باشد. ها اختصاص نام برای تم

ای ههایی که منجر به ارائه پاسخها یا مضموننوشتن گزارش نهایی با توجه به تم: . تهیه گزارش نهایی1 -91-1-1

ؤال ها و ارائه پاسخ مشخص به سبین هر تم با دیگر تیم ایجادشدهط ه ارتبادربارباید اند. معنادار به سؤاالت پژوهش شده

با  هشدحاصلبه نتیجه ، رهنمون کردن خواننده تحلیل تماتیکگزارش نهایی د. هدف اصلی نوشتن ربحث کپژوهش 

 . (2112کویین، )گست و مک است استدالل و اسناد شاهد کافی و مناسب

 

 (1111) و کالرک براونای . فرایند پنج مرحله91-1-9

-دهدنبال الگویابی در داگویند و در حقیقت بهها چه میدنبال پاسخگویی به این سؤال است که دادهتحلیل مضمون به

ترین از معروفاز آن صورت گیرد. « موضوعی»یا « تمی»دست آمد، باید حمایت ها بههاست. زمانی که الگویی از داده

 است.  6-32به شرح جدول  ( و2116به براون و کالرک ) طمربو مراحلو اجرای این ها روش
 ای براون و کالرک   . فرایند اجرای پنج مرحله1-91جدول 

 توضیح مراحل ردیف

ها، انتخاب طرح پژوهش همراه با توجیه، تمرکز بر انتخاب موضوع، بیان مسئله، بیان هدف، بیان سؤال طراحی 1

 تناسب( گیری از افراد، رفتارها یا وقایع )بهمورد مطالعه، نمونه هایویژه، جامعه و ویژگی قلمروِیک 

سازی ابزار گردآوری اطالعات، گردآوری اطالعات، آماده تعیین نحوه مشارکت پژوهشگر، تعیین روش هاگردآوری داده 2

 بازنگری اسناد و رونویسی

یه، جستجو و شناخت مضامین، ترسیم شبکه مضامین، تحلیل شبکه ها، ایجاد کدهای اولبا داده شدن آشنا اهوتحلیل دادهتجزیه 3

 مضامین، ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن

 و گیرینتیجه 4

 گزارش

 ها و مفاهیمگیریوتحلیل، نتیجهها و تجزیهیافتهنوشتن 

   ارزیابی کیفیت پژوهش  ارزیابی  5

نظر و نامعلوم بودن  نامشخص»اغلب در مواردی چون  استفاده از روش تحلیل مضمون،. طراحی پژوهش: 91-1-9-8

، «هاتر مضمونی خاص یا گروهی از مضامین در درون دادهتر و جزئیعرضه تفصیلینیاز به »، «افراد درباره موضوع

گیرد. در تحلیل قرار می مورداستفاده« هاقه پژوهشگر در درون دادهحوزه عال»و « نشدهحلبررسی سؤالی خاص و 

توان مضامین مشهود )بر اساس معنای ظاهری(، پنهان )فراتر از معنای ظاهری( یا ترکیبی از هر دو را بررسی می مضمون

 ها باشد. سؤالتها یا توصیفی غنی از مجموعه دادهتواند توضیح مفصل جنبه خاصی در دادهکرد. تحلیل مضمون می

باشند. سؤاالت محدود ممکن است بخشی از سؤاالت  توانند خیلی کالن، اکتشافی یا محدود و توصیفیپژوهش می

شوند اما این سؤاالت ممکن است های پژوهشی با سؤاالت پژوهش هدایت میرغم اینکه پروژهکالن پژوهش باشند. به

 (. 2116)براون و کالرک،  طی اجرای پروژه اصالح شوند
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ها از هر نوع شود. دادهر مراحل کار تأکید میدر این مرحله به خالقیت پژوهشگر دها: . گردآوری داده91-1-9-1

 ابزار دچنشوند. ممکن است با یک یا  سازیپیاده« متن» صورتبهبرای تحلیل مضمون باید « مصاحبه، مشاهده یا متن»

ها باید به متن آماده برای تحلیل مضمون تبدیل شوند. هنگام شروع باشد که همه آنها صورت گرفتهگردآوری داده

ها در سطح مناسبی از شود. در این مرحله دادهها اقدام میل مضمون، در صورت لزوم نسبت به مکتوب کردن دادهتحلی

 شود. ها بررسی میجزئیات رونویسی و صحت آن

، «تجزیه و توصیف متن»توان در مرحله کالن فرایند کامل تحلیل مضمون را می ها:داده وتحلیلتجزیه. 91-1-9-9

خالصه کرد. همه این مراحل با تفسیر و تحلیل همراه « ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن»و « سیر متنتشریح و تف»

 است.  7-32ها در این الگو شامل مراحلی به شرح جدول وتحلیل دادههای تجزیهگاماست. 
 (    1111ها در تحلیل تماتیک با الگوی براون و کالرک )وتحلیل داده. مراحل تجزیه3-91جدول   

 توضیح مراحل ردیف

  هاآن محتوای غنای و عمق بابرای آشنایی کامل  هاداده درغرق شدن  هاآشنا شدن با داده 1

 عبارت، ،بند» مانند پذیراستفاده و فهمیدنی هایقسمت به متنی هایداده تقسیم برای کدها ازاستفاده  کدگذاری اولیه 2

  «صخا تحلیل برای معیارها دیگر یا کلمه

  مضامین قالب در مختلف کدهایو مرتب کردن  ترکالن سطحی در کدها تحلیلتمرکز روی  جستجوی مضامین 3

  پیشنهادشدهبرای پاالیش مجموعه مضامین  ترسیم شبکه مضامین 4

 وتحلیلبررسی و تجزیه تحلیل شبکه مضامین 5

 صریح آن تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و  ادغام و یکپارچگی متن 6

صورت فعال با جستجوی معانی و ها بهها و خواندن دادهها مستلزم بازخوانی مکرر دادهور شدن در دادهغوطه

 های ذهنیهایی از جرقهیادداشت وها مطالعه شود حداقل یکبار قبل از شروع کدگذاری، کل دادهالگوهاست. پیشنهاد می

این گام ستون فقرات مراحل بعدی تحلیل ها و الگوها شناخته خواهد شد. هثبت شود. هنگام مطالعه متن، برخی از اید

در کدها باید ، اولیهگذاری کدو گام دوم  در گیرد.ها و الگوها شکل میهای اولیه درباره کدگذاریایده است و در آن

. سه روش اصلی های غیرضروری اجتناب شودباشد تا از کدگذاری موضوعو متمرکز روی  قلمروی پژوهش همحدود

 معرفی شده است.  8-32( در جدول 1998توسعه کد از دیدگاه ویاتزیس )
 . انواع روش کدیابی    1-91جدول   

 توضیح انواع ردیف

 های آنکدگذاری بر اساس نظریه خاص، عناصر یا فرضیه نظریه محور 1

 استفاده از دانش قبلی در کدگذاری  پژوهش قبلی 2

 آوری شده برای کدگذاری های جمعه مستقیم از دادهاستفاد استنتاجی 3

ر ها را با رنگ قلم متفاوت بتوان دادهافزار انجام داد. برای کدگذاری دستی میتوان به دستی یا با نرمکدگذاری را می     

-ا تجزیهکده، جستجو و شناخت مضامینو مرحله گذاری کرد. در گام سوم یادداشت یا عالمت موردبررسیروی متن 
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-توان از شکل، نمودار، جدول، نقشهشوند تا مضمون پایه شکل گیرد. در این مرحله مینحوی ترکیب میوتحلیل و به

ای از آن بر روی کاغذ جداگانه و قرار دادن آن در ستون های ذهنی و یا نوشتن نام هر کد همراه با توضیح خالصه

قالب مضامین بهره گرفت. باید توجه داشت که شعور متعارف،  مضمون مرتبط، برای مرتب کردن کدهای مختلف در

در نحوه شناخت مضامین  موضوعها و سؤاالت پژوهش و تجربه پژوهشگر درباره گیریهای پژوهشگر، جهتارزش

ای هتحلیل مضمون، تحلیل کیفی است، پاسخ روشنی برای این سؤال وجود ندارد که مقدار داده ازآنجاکهتأثیر دارند. 

یک مضمون چقدر است؟ بنابراین، مضمون لزوماً به معیارهای کمی بستگی ندارد، بلکه به این  گیریشکلبرای  وردنیازم

پردازد. در این مرحله ممکن است برخی بستگی دارد که تا چه حد به نکته مهمی درباره سؤاالت پژوهش می موضوع

وان از تنظر شود. برای چنین کدهایی میاز برخی کدها صرف اختصاص پیدا نکند یا نیاز باشد تامضمونی کدها به هیچ 

ن ها در قالب مضامین تعییاستفاده کرد تا در صورت بررسی مجدد، جایگاه مناسب آن« تثبیت نشده یا موقت»عناوین 

ری و نیز اکافی، خاص، مجزا و غیرتکر اندازهبهشود تا مضامین، شود. با بررسی مجدد و پاالیش بیشتر مضامین، سعی می

هایی از متن را شامل شوند. این امر باعث کاهش در بخش شدهمطرحهای کافی کالن باشند تا مجموعه ایده اندازهبه

ز توان اای از متن اصلی است. در این گام میشود که مبین خالصهمی پذیرکنترلای از مضامین مهم و ها به مجموعهداده

عد رفت. توان به مرحله بخوبی کار کند، میاگر نقشه مضمونی بههم استفاده کرد. « ایماتریس مضامین و تحلیل مقایسه»

خوانی نداشته باشد، پژوهشگر باید برگردد و کدگذاری خود را تا زمان ایجاد ها همخوبی با مجموعه دادهاما اگر نقشه به

ها با ها، نحوه تناسب آنفی از مضمونادامه دهد. پژوهشگر در انتها باید آگاهی کا بخشرضایتیک نقشه مضمون 

در گام چهارم و ترسیم شبکه مضامین، مشخص خواهد شد که ها داشته باشد. ها درباره دادهیکدیگر و کل داستان آن

ع های آن خیلی متنوهای کافی وجود نداشته باشد و یا دادهواقعاً مضمون نیستند. اگر داده پیشنهادشدهبرخی مضامین 

ی مضامین با همدیگر همپوشانی دارند. برای نمونه اگر دو مضمون جدا یک معنی داشته باشند و با هم باشند، برخ

های درون هر مضمون دادهای تفکیک شوند. مضمون واحدی تشکیل دهند، ممکن است الزم باشد به مضامین جداگانه

باید تمایزات واضح و  حالدرعیننی درونی(و باید به لحاظ معنی و مفهوم با هم انسجام و همخوانی داشته باشند )همگو

س بندی مضامین، بر اساگیری درباره نحوه گروهمشخصی میان مضامین وجود داشته باشد )همگونی بیرونی(. تصمیم

عدد بیشتر باشد،  15گیرد. طبق تجربه اگر تعداد مضامین از محتوا و در صورت لزوم بر اساس مبانی نظری صورت می

ا هضامین با مشکل مواجه خواهد شد و اگر تعداد مضامین از چهار عدد کمتر باشد، قضاوت درباره دادهتحلیل شبکه م

 است.  9-32هایی به شرح جدول (. شبکه مضامین دارای ویژگی2116مشکل خواهد بود )براون و کالرک، 
 های  شبکه مضامین . ویژگی3-91جدول 

 هاویژگی ردیف

  غیرخطیصورت ضامین بهنشان دادن روابط میان م 1

 میان مضامین و تأکید بر وابستگی و ارتباط میان اجزای شبکه  مراتبسلسله هرگونهعدم وجود  2

 دهنده و روش نمایش اصل سازمان مثابهبهای شبیه تارنما عرضه نقشه 3

 متن( مند کردن مضامین بر اساس روندی مشخص شامل مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی نظام 4
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 مضامین سازمان دهنده یا به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه 5

 کل  مثابهبهمضامین فراگیر یا در برگیرنده اصول حاکم بر متن  6

 خشیبشود که پژوهشگر به شبکه مضامین رضایتاین گام وقتی شروع میگام پنجم تحلیل شبکه مضامین است.      

کنند می ها به پژوهشگر کمکهای مضامین، ابزاری برای تحلیل هستند، نه خود تحلیل. این شبکهشبکهباشد.  یافتهدست

را تشریح کند و الگوهای آن را بشناسد. پس از  آمدهدستبهتری از معانی متون برسد و بتواند مضامین تا به درک عمیق

ا هها تفسیر کرد. در این مرحله تمبه کمک این شبکه های مضامین، باید دوباره به متن اصلی مراجعه و آن راایجاد شبکه

ه ها، ماهیت تم و پوشش دهندگی جنبشود. با تعریف و بازبینی تمهای داخل آن میتعریف، بازبینی مجدد و تحلیل داده

 دتعریف شود. هر مضمون بای روشنیبه شدهشناختهشود. در پایان این مرحله باید مضامین ها مشخص میخاص داده

 است؟  چیزی چهدارای نام مختصر و موجزی باشد تا به ذهن خواننده القا کند که آن مضمون درباره 

ی های کافدر گزارش نهایی باید شواهد مناسبی درباره مضامین فراهم و دادهگیری و گزارش نهایی: . نتیجه91-1-9-4

ای هها، همراه با نظریههای همه شبکهراه با استنتاجها و مفاهیم پژوهش همگیریبرای هر مضمون عرضه شود. باید نتیجه

ود. ارائه ش« مضامین، مفاهیم، الگوها و ساختارهای برجسته حاصل از متن»طور خالصه برای تبیین ها، بهمرتبط با آن

 شدهشزارگدر پژوهش و تحلیل  کاررفتهبهتوضیح داده شود. باید روش  روشنیبهفرضیات در مورد تحلیل مضمون باید 

 تحلیل سازگار باشند. شناسیمعرفتدر گزارش نیز با موقعیت  مورداستفادهزبان و مفاهیم  و باشدبا هم سازگار 

های کیفی برای آن استفاده کرد. چون این روش توان از انواع معیارهای ارزیابی پژوهشمی. ارزیابی: 91-1-9-0

گوید با آنچه طور شفاف و آشکار توضیح دهد و آنچه میبهدهد منعطف است، پژوهشگر باید کاری را که انجام می

    توان به مواردی به شرح جدولهای ارزیابی پژوهش تحلیل مضمون میترین روشانجام شده منطبق باشد. از مهم

 اشاره کرد.  32-11
 . انواع روش ارزیابی پژوهش تحلیل تماتیک     81-91جدول   

 توضیح انواع ردیف

از کدگذاران استفاده  1

 مستقل

ن کمک به پژوهشگر برای دیداستفاده از اعضای آشنا با روش و موضوع تحلیل مضمون یا خبرگان برای 

 انتقادی ساختار مضامین و تصمیمات گرفته شده درباره کدها 

دریافت بازخورد از  2

 دهندگانپاسخ

ر خوانی و تناسب میان تفاسیمیزان هم اعالم نظر درباره درخواستدهندگان و ارائه نتایج تحلیل به پاسخ

 با تجارب خودشان شدهارائه

استفاده از  ازجملهگیری از منابع مختلف برای مطالعه پدیده خاص )های مختلف یا بهرهآوری دادهجمع تطابق همگونی 3

 های مختلف موجود ها و مدلهای کمی و کیفی، تجارب دیگر پژوهشگران یا نظریهمنابع، روش

عرضه توصیف غنی  4

 و ثبت سوابق ممیزی

ارائه شرح مفصل از پدیده مورد مطالعه و زمینه آن برای ارائه قضاوت خواننده درباره همخوانی تفسیر و 

 ها تحلیل پژوهشگر از داده
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 . انواع تم یا مضمون91-9

 . (55: 1395)خنیفر و مسلمی،  وجود دارد 6-32انواع مختلفی از تم یا مضمون به شرح جدول 
 . انواع تم یا مضمون1-91 جدول

 توضیح محورها انواع تم ردیف

 نوع رابطه در متن  دهندهنشان ایرابطه ماهیت مضمون در متن 1

 تعبیر و تفسیر آنچه در متن آمده  تفسیری

 توصیف آنچه در متن آمده  توصیفی

 شناخت در مراحل اولیه پژوهش اولیه زمان شناخت مضمون 2

 عرضه در گزارش نهایی پژوهش نهایی

 مشخص بودن جایگاه و ارتباط آن با سایر مضامین شدهتثبیت تثبیت موقعیت مضمون 3

 مشخص نبودن جایگاه و ارتباط آن با سایر مضامین تثبیت نشده

 ای در متنمبین نکته مهم و برجسته کلیدی  نقش مضمون در تحلیل 4

 ردن مضامین کلیدی در حول یک محورگردهم آو یکپارچه کننده

 شدهشناختهمضامین و کدهای ای از شامل بخش عمده کالن

 های پژوهششناخت بر اساس نظریه نظریه محور منشأ شناسایی مضمون 5

 های پژوهششناخت بر اساس داده محورداده

 تن پذیر نبودن مستقیم در ممشاهده پنهان قابلیت مشاهده مضمون در متن 6

 پذیر بودن مستقیم در متنمشاهده مشهود

 سازمان دهنده با ترکیب ایجادکنندهمبین نکته مهمی در متن و  پایه جایگاه مضمون در شبکه مضامین 7

 واسط مضامین پایه و فراگیر دهنده سازمان

 قرارگرفتن در کانون شبکه مضامین  فراگیر

 مضامین مراتبسلسلهقرارداشتن در سطوح باالتر  اصلی نمضمون در قالب مضامی مراتبسلسله 8

 مضامین مراتبسلسلهتر قرارداشتن در سطوح پایین فرعی

 

 گیری در روش تحلیل تماتیک. مالحظات نمونه91-9

تا بیش از  6ای بین دستورالعمل دقیق و مشخصی برای تعداد نمونه کافی در روش تحلیل تماتیک وجود ندارد و دامنه

در این روش  موردنیازاست. اغلب روی تعداد نمونه  پیشنهادشدههای پژوهشی ها در پروژهنمونه از انواع داده 411

شود. یک رویکرد تأکید بر نوع محتوا مانند گیرد و این امر در فرایند پژوهش دنبال میبحث کمتری صورت می

ظری یا باشند و این امر تا رسیدن به اشباع ن شناساییقابل های بیشترینحوی باشد که تمهای پیش رو است تا بهمصاحبه

رود. تعداد الزم برای رسیدن به حد اشباع می پیشبهتشخیص کفایت ادامه کار با رسیدن به حد اشباع و تکرار موارد، 
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در آن  ازنیموردشود. این وضعیت برای مطالعاتی مفید است که امکان برآورد تعداد نمونه صورت تجربی تعیین میبه

نه های تخمین کفایت نمواز طریق روش موردنیازقبلی تعداد یا حجم نمونه  تخمینمقدور نباشد. برخی کارشناسان بر 

در اغلب موارد نمونه .  1(2115های کمی یا برآورد از طریق مطالعات مشابه تأکید دارند )فوگارد و پاتز، در پژوهش

الی متون و محتواها با گرایش به رود پژوهشگر در البههای گسترده، احتمال مینسبتاً کوچک بهتر است زیرا در نمونه

های بزرگ، زدایش و پاالیش گیری در تحلیل مضمون نمونهدور شود. راه دیگر برای نمونه ژرفکاویهای کلی از تحلیل

  (.   1998ظاهر مرتبط ولی دور از هدف اصلی پژوهش است )بویاتزیس، های بهنمونه

 

 اعتبارسنجی روش. 91-4

  به شرح جدول 2«اعتبار، انتقال، اطمینان و تأیید»قابلیت  توان از مفاهیممی کیفی تحقیق روش هایویژگی به توجه با

 استفاده کرد.  32-7
 ها برای اعتبار سنجی   . انواع روش3-91جدول 

 توضیح  انواع ردیف

 قابلیت 1

   اعتبار

 هاییرساناطالع به مراجعهبا محیط پژوهش،  مستمر مشاهدات با توأم طوالنی تماسانجام مصاحبه توسط پژوهشگر، 

 رضهع، کنترل با مختلف زوایای از پدیده بررسیو  پرسشنامه نظیر مکمل ابزارهای از گیریبهره، مختلف هایگروه از

 صحت از اطمینان صولح بر نظرانصاحب نظرات وپژوهش  ادبیات به مکرر راجعه، مکنندگانمشارکت به مجدد

  شدهساخته هایمقوله و مفهوم

 قابلیت 2

 انتقال

 ظریهن ظهور برای هایافته تحلیل ساززمینه ذهنی هایبارقهاز  هامصاحبه استخراج جریان دریادداشت فنی پژوهشگر 

  قیقتح موضوع با مرتبط تجربی پیشینه و اندیشمندان نظر با آمدهدستبه هاییافته مقارنهو سپس  موردنظر

 قابلیت 3

 اطمینان

 ثبت و طضب ،هامصاحبهاجرای  بر وپژوهش  میدان به ورود از پیش جزییات تمام با پژوهش مسیر کلی نقشهترسیم 

 آنبر اساس  استخراج و

 قابلیت 4

 تأیید

 ژوهش،پ طول دربه این نحو که پژوهشگر  تأییدپذیری حسابرسی با پژوهشگر انگیزه و هعالق سوگیری، از پرهیز

 هامصاحبه استخراج جریان در سویافته تمایالت صورت در تا یادداشت را خود ذهنی انتظارات و باورها ها،اندیشه

 باشند. برای خود و دیگر ارزیابان  هشدار و قرمز پرچم عنوانبه

 

 

 

 

 

                                                           
1. Fugard and Potts 

2.  Credibility, Transferability,  Dependability and Conformability 
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 مسووفصل سی

 روایی یا روایتیتحلیل روش 
 

 روایتی    روایی یاتحلیل هدف کلی: آشنایی با روش 

 اهداف یادگیری

 روایی تحلیل روش فهوم آشنایی با م 

  رواییتحلیل گیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

 آوری داده در تحلیل رواییآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تحلیل رواییآشنایی با مالحظات تحلیل یافته    
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 مقدمه

ای پژوهش کیفی است. در این فصل به مفهوم، مراحل اجرا و هروایی یا روایتی یکی از روشتحلیل روش پژوهش 

 مالحظات روش پژوهش روایی پرداخته خواهد شد. 

  

 8مفهوم پژوهش روایتی. 99-8

 علوم در مستقل روشی عنوانبه ،1991 دهه از که است کیفی پژوهش ذیل در نوظهور رویکردهای از روایتی پژوهش

 هاانسان شدهتیروا زندگی تجربهو برای فهم عمیق  خاص هایجنبه بررسیا ب پژوهش این. است شدهمطرح اجتماعی

 هاداستان بیان طریق ازافراد  تجربیات بهتحلیل روایت، بر معنا بخشی  گیرد.صورت می فرهنگی و اجتماعی بافت در

کرد  سیرتف و توصیف را کنشگران اجتماعی زندگی مناسبات از برخی تواناین روش میبا . ها تأکید داردتوسط خود آن

  (.1395)آقابابایی و همتی، 

ابداع و به پژوهش علمی تبدیل شد. روایت 1969فرانسوی در سال  -بلغاری 3توسط تودروف 2شناسیواژه روایت     

 جیهوجود توم روابط شبکه در با جایگاهشان ادبی عناصر نحوی کهبه ؛شد آغاز ادبی نقد زمینه در ساختارگرایی با شناسی

 طحس دو دارای روایت شود. هرپرداخته می« روایت بیان چگونگی»به « چیستی»جای توجه به روش به نیدر اشوند. می

 . (1396است )نوغانی و عباچی،  1-33به شرح جدول  «زیربنا و روبنا»
 . انواع سطوح در هر روایت8-99جدول 

 توضیح انواع ردیف

 زمانی یک نظم رخدادهای سازنده داستان در و هاشخصیت به مربوط اساسی و هاطالعات اولی همه بازنمای زیربنا 1

 گیری یک اثر ادبی برای شکل هم در کنار هاو قراردادن هنرمندانه آن  اولیه و خام داستان هم ریختن اطالعاتبه روبنا 2

 .است «آن چگونگی و وساختر»شامل « روایت»و  «متن چیستی زیرساخت» از عبارت «داستان» گفت توانمی     

 و یارشتهنیبروایتی، روشی  است. روش داستان انتقال و چگونگی شدهتیروا امر چیستی میان تمایزی «روایی گفتمان»

 بمناس هاداستان بین از غنی هایداده کسب و کیفی است که برای بررسی اجتماعی علوم در تفسیری رویکردهای از

 توالی با داستانی روایت عنوان پژوهش کیفی، رعایت ماهیتبه روایت پاالیش و تصحیح مهم و اصلی موارد است. از

 است.  «زمانی توالی» یک در «رویدادها از ایمجموعه داستان و یک بازگویی» روایت، یک درمجموعاست.  زمانی

 هاانسان. شودمی تاریخی معتبر هایشرح و کنندهقانع هاینمایش باورپذیر، هایداستان منجر به روایتی شیوه کاربرد     

 منطقی نظم نوعی در را هاآن و تنظیم را واقعیات مربوطه تا کنندمی استفاده اکتشافی شیوه از نوعی منزلهبه روایتی فرم از

. یموشنمی داستان یک صورتبه را آن ما پردازند،می فرد هایبیان دانسته و تشریح به هاانسان کهیهنگام. دهند سامان

                                                           
1. Narrative research 

2. Narratology  

3. Todorov 
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انواع  یانب به هاانسان. هستند شناخت روایتی شیوه نهایی محصول هاداستان. شودمی بر ما آشکار واقعیات معنا که بدین

 (. 1396پردازند )نوغانی و عباچی، می دیداری بازنمایانه یا یافته نگارش ،یاز کالم اعم داستان مختلف

کنند. هرچند روایت معادل داستان است و آن را در قالب روایت بیان می فهمندها جهان را در قالب روایت میانسان     

شود. در تحلیل روایت به های علوم اجتماعی استفاده میاما داستان اغلب در ادبیات و هنر اما روایت بیشتر در پژوهش

رگرایی( و همچنین ارائه درصدد بررسی ساختار روایت و استخراج گرامر )ساختاپردازد و بندی متون از درون میطبقه

فرایند تفسیری )پساساختارگرایی( است تا مبنای محکمی برای قضاوت و تحلیل متون ارائه دهد. اعتبار در این روش، 

ها و تفسیرهای مستخرج از آن است. در دیدگاه ساختارگرایان، روایت بازنمایی جهان مبتنی بر خود داستان، فرض

-تصویر است که در مرکز آن یک یا چند شخصیت، درون زمان و مکان مشخص قرار میواسطه زبان کالمی یا ممکن به

بخشند. تحلیل روایت با اتکاء به پارادایم ها نظم میها به جهان انسانگیرند. از دیدگاه پساساختارگراها، روایت

ران اجتماعی های زیسته کنشگربهها باید واقعی و برگرفته از زبان و تجبر این باور است که داستان« برساختی/تفسیری»

مانی تجارب در فرایند ز یشمارگاهبازنمایی تجارب فردی روشی دیرین با ویژگی و بر اساس زبان علمی نوشته شوند. 

   (.  1395شود )خنیفر و مسلمی، گونه، بازنمایی میطور حکایتاست که به« گذشته، حال و احتمال وقوع در آینده»

-داستان .در پاسخ به سؤال داردپژوهش  بافت پویاییو خاص، بر  شدهپیش تعیین از روش یکاز  فراتر تحلیل روایت

-داستان. کندمی عمل نیز ضمنی ارتباط منبع یک عنوانبه و باشد مؤثر و تلویحی پیچیده دانش انتقال در تواندمی گویی

 مفهوم یا هویت فردی ساخت در توانندمی ن،معی باورهای و هاارزش پیشبرد برای فرهنگی یک بافت در های موجود

همه ما  .(1396است )نوغانی و عباچی،  جهان از انسان تجربه هایمطالعه راه روایت مطالعه کنند. بنابراین، کمک جامعه

جهان، روابط خود با جهان و »ها گوییم و با همین داستانهایی درباره زندگی خود برای خودمان و دیگران میداستان

الی از پیش انگاشته شده برخی دیگر، روایت را تو(. 2112، 1سازیم )الولرمی درکقابلرا « وابط خود با دیگرانر

نتیجه و  عنوان یکیک تجربه ابزار مناسبی برای سهیم کردن تجربه فرد با دیگران به دانند. روایتمی رخدادهای پیوسته

ی، بتوانند این تجارب را بازسازی کنند و به فهم مشترکی برسند. ویژگی ای که مخاطبان تجربه و راوگونهفرایند است؛ به

ها، ساختاریافتگی، استفاده از ساختارهای پیشین و تکراری، دارای خط سیر، دارای گوینده و مستلزم فاصله کلی روایت

ل مهم در هر روایت زمانی و مکانی رخدادها از گوینده و مخاطب است. بر اساس این تعریف، توالی و علیت، دو اص

توان به یک استاد دانشگاه اشاره کند. برای نمونه میمی دهیسازمانها شوند.انسان جهان را از طریق روایتمحسوب می

روایت و از آن یک الگوی مفهومی و عملی استخراج کند. های موفق خود در طول بیست سال تدریس را کرد که تجربه

و  گذشته، موقعیت»ها تحت تأثیر کنند. این داستانهایی بیان میاربشان را در داستانهای روایی، افراد تجدر پژوهش

   قرار دارد. « های فردارزش

های تلویزیونی، های کوتاه، نمایشها، داستانرمان»دامنه روایت بسیار گسترده و وسیع است و مواردی چون  درمجموع

 ها، صورتنامهزندگی مقاالت، تبلیغات، ها،نقاشی کمدی، هایداستان موسیقی، تصاویر ها،ها، حکایات، آهنگافسانه

                                                           
1. Lawler  
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این نوع پژوهش . گیردمی دربر را «اخبار و ، تجارب زندگی1اپیزودهای اینترنتیهای کامپیوتری، وبها، بازیحساب

 فتهگر نظر در یدبا اجتماعی تعامل شرایط و همدلی زمانی، ابعاد و است کنندگانو شرکت پژوهشگر مستلزم همکاری

ند بفهم را تجاربشان و خودشان کند،کمک می افراد به که است طبیعی فرایندی ها،داستان دادن ساخت شود. فرایند

 .(1396)نوغانی و عباچی، 

 واژه. است شده رایج و تعریف، ساختاربندی، اخیر هایدهه در اما داشته، وجود نیز گذشته در روش این هرچند،      

 نگج از پس شناسیجامعه و یروانشناس گوناگون مسائل. است محبوبی واژه اجتماعی، علوم حوزه در ویژهبه روایتی،

 دیدگاه مانند فلسفه، حوزه در اخیر هایجنبش همچنین،. است بوده روش این به توجه دالیل ترینمهم از جهانی

 روشی کند،یم صحبت افراد زندگی داستان درباره تیروای اند. پژوهشنبوده تأثیربی روش این گسترش در نیز پسامدرن،

 ،شناسیروان رمان، شفاهی، تاریخ سواد، نظریه هایحوزه از مرکب ایرشتهمیان روشی و بیندمی تاریخی را زندگی که

. سازندمی داستانشان روایت اساس بر را هایشانواقعیت مردم که است آن روش این فرض. است فلسفه و لکلوروف

 شپژوه در بنابراین،. است داستان آن ثبت و پژوهش جامعه داستان جستجوی دنبال به روایتی روش در هشگرپژو

 گردآوری جریان در کنندهمشارکت بودن باز و بودن راحت معنای به آزادی. همیت زیادی داردا اعتماد و آزادی روایتی

 یک ادایج ،رونیازا. نکند منحرف را واقعیتی هیچ و کند بیان را واقعیت تمام کنندهمشارکت کهآن معنای به اعتماد و داده

. است ضروری روایتی پژوهش در کنندهمشارکت و پژوهشگر میان داده گردآوری حین صمیمی و دوستانه فضای

 یموردها بر زیادتمرکز های کیفی با دیگر روش روش از تمایزهای اصلی این ی دارد.گوناگون هایمدل روایتی پژوهش

 و عمیق مصاحبه»این روش  در داده گردآوری اصلی . ابزاراست داده گردآوری برای متنوع هایبافت و اصخ

 قراردادها، ،هانامهتفاهم تصاویر، ،هاعکس خانوادگی، هایآلبوم تاریخی، اسناد» ازولی در مواردی  است «ساختارنیافته

 و دقیق گردآوری. شودمی استفاده« موضوع درباره اطالعاتیسناد انواع ا و هاتماس ها،پیام ،هانامه ها،نامهسرگذشت

 ادهد همین صحت و دقت به وابسته کامالً گیرینتیجه و تحلیل مرحله که است مهم نظر آن از روش این در داده عمیق

 وشر تواندیم روایتی پژوهش پردازند،می غیره و ایقبیله قومی فرهنگی، مذهبی، هایموضوع به که مسائلی در .است

یعنی . تاس اجتماعی بافتجای تمرکز بیشتر روی افراد به روش این به باشد. نقد هاآن به پاسخگویی برای مناسبی

 یستهز تجربهبا  هابافت و اجتماعات ها،گروه درباره شناسیجامعه هایپرسش به پاسخگویی دنبالبه روایتی پژوهش

 و حوادث ادآوریو احتمال ضعف و خطا در ی افراد خاطرات بر وهشپژاتکا . است پژوهش در کنندگانمشارکت

برای اجرای پژوهش روایی  .تا()رسولی، بی کشدرا به چالش می پژوهش اینبودن آن، کارآمدی  برزمان ،رویدادها

 شود. استفاده می 2-33)روایتی( از الگوهای مختلفی به شرح جدول 

 

   

 

                                                           
 شود. های اصلی یک مجموعه تلویزیونی که برای پخش و مشاهده آنالین آماده می. قسمت1
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 پژوهش روایتی . انواع الگوهای اجرای1-99جدول 

 توضیح انواع ردیف

 گفتمان تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاصل از سوژه از دل روایت برساخته و ایجاد  گراییبرساخت 1

 مطالعه تجربه در قالب داستان و نوعی تفکر در خصوص تجربه افراد  پراگماتیستی 2

تناسب  ها بر مبنایه نوع نگاه به سوژه در روایت ارتباط دارد. این انتخابهای پژوهش روایتی، بتفاوت بنیادین در روش  

توان عناصری به شرح در هر روایت می(. 1397فر، با مفروضات پژوهش خواهد بود )پورعزت، شامی زنجانی و رئیسی

 را مرور کرد.  3-33جدول 
 روایت عناصر. 9-99جدول       

 توضیح عناصر ردیف

 متن روایتی به آن با انواع مفاهیم اجتماعی، سیاسی، اخالقی، عشقی و امثال آن  کنندهاشارهز پیش موجود و چیزی ا موضوع 1

 گیری نویسنده متن درباره موضوعحاصل ذهن و جهت درونمایه 2

 آن از طریق رویدادهارای شخص یا شیء برآمده از متن و ایجاد هویت ب شخصیت 3

 ی وقوع حوادث داستان موقعیت مکانی و زمان صحنه 4

  «جدی، طنز، رسمی، صمیمی و تغییر سرعت بیان»حالت بیان روایتگر یا نویسنده نسبت به موضوع مانند  لحن 5

 «سرد، امیدبخش، خشن و امثال آن»روح حاکم بر داستان و برگرفته از درونمایه با ترکیب عناصر داستانی مانند  فضا 6

 «استعاره، توصیف، محاوره و امثال آن»های زبانی مانند اساس قواعد دستوری و آرایه گفتن راوی برروش سخن زبان 7

 چگونگی کاربرد زبان در روایت توسط نویسنده مانند تصویرسازی با ترکیب عناصر سبک 8

 چگونگی شروع داستان، تغییر زاویه دید، زمان داستان و امثال آن  ازجملهشکل روایت  تکنیک 9

 های داستان یا با شرح مبادالت عنوان راوی یا دادن این نقش به شخصیتنویسنده به دیدگاه  11

رخدادهای داستان برای روایت شدن باید اتفاق افتاده یا در خیال محقق شده باشند. رابطه زمانی روایت و رخدادهای      

 است.  ارائهقابل 4-33داستان به چهار شکل به شرح جدول 
 روایت انواع. 4-99جدول       

 توضیح انواع ردیف

 بازگو شدن روایت پس از اتفاق افتادن  نگرگذشته 1

 های پیامبران عهد عتیقیا بازدارنده و در متون کتاب پیشگیرانه 2

 با رخدادهای داستان مانند گزارش مستقیم فوتبال زمانهم زمانهم 3

 روایت   ردهندهییتغهای همراه با کنش ای درونه 4

 

 . مراحل اجرای پژوهش روایتی99-1  

ال کشف دنبگویی آزاد است. این روش بههای کیفی، تمرکز بر مصاحبه عمیق یا داستانتفاوت اصلی آن با سایر روش

«. ارد؟ها دروایت داستانی چیست و چه فرقی با سایر روایت»ترین سؤال آن این است که تمایزها در تفسیر است و مهم
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دنبال کشف جوهره مشترک هستیم نه تمایز و یا در گراندد تئوری درصدد است که در روش پدیدارشناسی به این در حالی

 انجام داد.  3-33جدول در فرایندی به شرح توان پژوهش روایتی را می  تولید نظریه هستیم.
 . الگوی ساده اجرای پژوهش روایتی9-99جدول 

 توضیح محورها ردیف

 فرد از زندگی که هاییطریق داستان از تجربه ارائه و درک دنبالهب وهشپژ مسئله شناسایی 1

 ترنیغ برای موردنظر تجربه درباره پژوهش موضوع سابقه و دنبال کردن پژوهش پیشینه بررسی ادبیات بررسی و نقد 2

 پژوهش گزارش کردن

  تانداس بیان از طریق فرد تجربه معنای کشف دنبال به و سؤاالت هدف توسعه 3

 خاطره  و نامه مصاحبه، مانند خودشان کلمات در داستان اشخاصاز  مستند میدانی آوری متونجمع هاداده آوریجمع 4

 ییشناسابا ها سازی آنو معنا مشخص یچارچوب در آن بازگوییو کنندگان کتشر داستان تحلیل هاتفسیر داده و تحلیل 5

 صحنه و طرح محل، زمان،مانند ) اطالعات داستان از مقوالت یا هاتم

ک ی دارای پالتی صورتبه یا آخر( وسط، زمانی )اول، یک توالی نگارش و بازنویسی داستان در بازنویسی و نگارش 6

 مبارزه  و تضاد از با تجربیاتی اصلی شخصیت

ی را در یک حیطه معین بازنماییک فرد  شدهکسبهای شود که پژوهشگر بخواهد تجربهاز این روش زمانی استفاده می     

های فردی با بازنمایی آن توسط فرد سازی کند. هدف انجام این پژوهش، کاوش معنی حاصل از تجربهها معنیو از آن

 بارهدو فردی، بیان روایات آوریتجربیات، جمع شماریفردی، گاه تجربیات»برای اجرای این پژوهش مواردی چون است. 

 ینستادا ،یتروا از رمنظوای دارد. اهمیت ویژه« کنندگانشرکت با شرایط و همکاری یا ین، موقعیتمضام روایت، کدگذاری

ت ریروا ینابنابر، ستان اکنشگری هاهگفت از راوی یهاقولنقل و انگررکنش، راوی توسط هشد ناربی ییروا نگفتما شامل

پژوهشگر در روش تحلیل روایت، تمرکز اصلی خود   د.گیرمی شکل «انکنشگر و راوی یهانگفتما وبتنا و هنجیرز» در

-33هایی به شرح جدول دهد. برای این منظور طرحگویی آزاد قرار میهای عمیق و داستانرا روی طرح کیفی یا مصاحبه

 خود را مشخص کند.  موردنظروجود دارد که پژوهشگر باید در ابتدای پژوهش، طرح  4
 اجرای پژوهش روایتیدر  های تحلیلانواع طرح. 4-99جدول 

 توضیح انواع ردیف

 شناسایی مضامین اصلی داستان  تحلیل مضمونی 1

 بندی آن توسط راوی شناسایی چگونگی بیان داستان و اسکلت تحلیل ساختاری 2

   احبه(اثر مصا در آن )مانند شرایط فرهنگی، تاریخی ی شدهگفتهیا نمایشی و اشاره به زمینه خاص داستان  ایتحلیل مکالمه 3

 داستان کنندهمنتقلهای دیداری چون زبان بدن، تصویر، عکس، نقاشی و دیگر موارد تحلیل داده تحلیل دیداری 4

 

 گیری در تحلیل روایتمالحظات نمونه. 99-9    

ی به مرکز یابدستهای محافظ آن برای ها و شکستن پوسته و الیهدنبال نفوذ در مغز روایتپژوهشگر در تحلیل روایت به

و تمرکز بر روی آن برای « فرد، ایل، نژاد، جامعه، تیم یا نسل»روایت و جوهره آن است.او با مطالعه روایات مختلف یک 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

476 

نبال دهای کیفی بهتحلیل روایت، رویکرد تعمیمی ندارد و مانند بسیاری از روش کهییازآنجاکند. آوری داده اقدام میجمع

است، انتخاب نمونه بر اساس شناخت، تعمدی و قضاوتی است. حتی وقتی  موردبررسیدیده کسب درک عمیق از پ

گیری منحصر به همان فرد و بررسی ابعاد مختلف پژوهشگر در صدد بررسی روایت حاصل از تجربه یک فرد است، نمونه

به پژوهشگر بستگی دارد و گاه از گیری در این روش، ها و بازنمایی مجدد آن است. بنابراین نمونهاو برای درک تجربه

 (. 1395گیرد )خنیفر و مسلمی، ای روایت، تحلیل شکل مییک روایت و گاهی از خوشه

  

 هاآوری دادهجمعمالحظات . 99-4

وان از تاما می است «یا مصاحبه روایتی مصاحبه عمیق و ساختارنیافته»ابزار اصلی گردآوری داده در پژوهش روایتی  

ها و نامهسرگذشت»، «ها و قراردادهانامهتفاهم»، «ها و تصاویرعکس»، «های خانوادگیآلبوم»، «یخیاسناد تار»

نیز  اطالعاتی درباره موضوع مورد پژوهش دربردارندهچیز  ، و هر«هاتماس»، «هاها و پیامنامه»، «هانامهخودسرگذشت

 د. کراستفاده 

هه البداشود، سرگذشت موضوعی را که خود در آن شرکت داشته، فیه میدر مصاحبه روایتی از فرد مطلع خواست     

 یاوستهیپهمبهرا در قالب داستان  موردنظردارد تا موضوع کننده فرد مطلع را وا می. مصاحبه(1995، 1)هرمان روایت کند

خواسته شود داستان خود را در محور از رویدادها از ابتدا تا به انتهای آن بازگو کند. اگر در مصاحبه روایتی از روایتگر 

در مصاحبه باید به انواع (. 1385شود )حریری، کند، به آن مصاحبه واقعه مدار یا اپیزودیک گفته می دهیسازمانیک واقعه 

های ، زمینهزیآماغراقدار، اطالعات نمایشی، اطالعات مانند اطالعات جهت شوندهمصاحبه یرعمدیغخطاهای عمدی یا 

قدان امثال آن( و ف  ییگرادئالیاای، اضطراب، )اثر هاله ای، اثرات روانی منفیهای کلیشهتراشی، جوابپنهان، توجیهروانی 

ردآوری دقیق و عمیق داده در این روش از آن نظر مهم است اطالعات )پاسخ غلط( و دیگر موارد مشابه توجه داشت. گ

به در تحلیل روایت باید در فرایند مصاح ه دقت و صحت همین داده است.گیری کامالً وابسته بکه مرحله تحلیل و نتیجه

شونده از موضوع اصلی دور نشده و در راستای هدف پژوهش و با توجه به فرایند زمانی، توجه داشت که مصاحبه

یان کند. همچنین گونه بازنمایی و بطور حکایتها در آینده، بهخود را در گذشته، حال و با احتمال وقوع آن هایتجربه

کند، یهای خود را در آن بیان مکه فرد تجربه« سازمانی–زمینه، موقعیت یا بافت اجتماعی »به با توجه کننده باید مصاحبه

 های خود، موقعیت زمانی وتجربههای مربوط به سعی کند تا مصاحبه را به سمتی هدایت کند که در ضمن شرح حکایت

ه زندگی استناد یا مدارک مرتبط با تجرب هرگونهروایتی با فرد،  ود. پژوهشگر عالوه بر مصاحبهها نیز بیان شمکانی تجربه

در  شدهکسبهای دهد. در صورتی پژوهشگر با چند نفر در خصوص تجربهقرار می مورداستفادهفردی و اجتماعی فرد را 

  (. 1395حلیل آماده کند )خنیفر و مسلمی، یک امر خاص مصاحبه کند، باید با بازنگری نسخه نوشتاری آن را برای ت

 

 

                                                           
1. Hermanns 
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 ها در پژوهش روایتی. روش تحلیل داده99-4

ل تحلی« شناسی و امثال آنشناسی، روانشناسی، انسانزبان»های مختلفی چون تواند از جنبهآوری شده میهای جمعداده

 دنبال کرد.  5-33به شرح جدول وبرگشتی ت رفتصوری را بهحلاهای روایتی باید مروتحلیل دادهشود. در فرایند تجزیه
 های روایتیوتحلیل دادهمراحل تجزیه. 0-99جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 منظور مسلط شدن بر آن با دقت خواندن متن حتی برای چندبار به مرور متن 1

 اهبندی با شناسایی موضوعها و طبقهها و کدگذاری آنبندی متن با توجه به جنبه زمانی تجربهتقسیم کدگذاری 2

 رفتن به عمق داستان و شناسایی مشرب فکری، اعتقادی و گرایشی راوی از پس کلمات و نوع روایت نمایان کردن زمینه 3

 ا هتجربه موجود درهای بازنمایی شده و نمایان کردن اطالعات با تصویر نمودن عناصر شناسایی مقوله هاتحلیل داده 4

به شرح اقداماتی باید و ادامه مراحل، آوری شده و مرور دقیق متن های جمعز غرقه شدن پژوهشگر در دادهپس ا        

 ها برای تحلیل انجام داد.منظور ساماندهی دادهرا به 6-33جدول 
 برای تحلیل  هادادهمحورهای ساماندهی . 1-99جدول 

 توضیح محورها ردیف

 های مهمو انتخاب گزاره های متندیگر گزارهحلیل گر در تغیرمهم و غیرداللت یهاگزاره حذف انتخاب/ حذف قاعده 1

 ترکلی با مفهومی ایگزاره برای ساختن غیرمرتبط هایاستفاده از گزاره تعمیم 2

  کل حقیقت بر کنندهداللتهای و ساختن گزاره یکدیگر مشترک و با توالی در هادر نظرگرفتن گزاره ساختن 3

  کالن سطح ها درآن پذیرش مستقیم و هابودن گزاره حذفرقابلیغ صفر دهقاع 4

در آن  و شودمیاشاره  متن مقصود و آشکارسازی معنی داستان، به یک متن از بخشی یا فراتر از خالصهحلیل در ت     

 ردیموا در. شودمی آشکار مردم زندگی فرهنگی بر و اجتماعی هایمجموعه اثر و متون سایر برای درک متن معانی ضمنی

 فرهنگی و اجتماعی محیطمواردی بر  درو  متن داستانی درهایی و شناسایی مضمون موجود داخلی روابط بر روایتیحلیل ت

 یک ایجاد به تواندمی کنشگران زنده تجربه شناخت تفسیری، پارادایم . درگیردتأکید صورت می داستان وقایع دهندهشکل

 7-33روایتی به شرح جدول ی هاتحلیل دادهدر (، سه سطح را 2118) 1امد. کاترین کولر ریزمنبینج نظری چارچوب

 کند.معرفی می
 ها در پژوهش روایتی . سه سطح تحلیل داده3-99جدول 

 سطوح ردیف

 کنندگان شرکت توسطبیان شده  هایداستان 1

 روایت از یا روایتی پژوهشگران تفسیرهای 2

 وانندگانخ هایبازساخت 3

 

                                                           
1.  Catherine Kohler Riessman 
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 عملی یذارگارزش. کردشاره ارائه نتیجه معقول و زنجیروار ابا ها های تحلیلی روایتگیری باید به سازهدر بخش نتیجه    

 متقاعد گذاریارزش فرایند . هدفاستاستداللی خردورزانه یا منطقی  هایقضاوت اساس بر شدهمطرحی ادعاها روی 

 فعالیت تشناخ برای اساس یک عنوانبه استفادهقابلشده و  تأیید مطالب که این ادعاها آن است بر مبنی خوانندگان کردن

ژوهشگر پ استداللبودن منطقی ومعتبر  شواهد هب علمی ادعاهای توجه بودن کیفیت پژوهش و مورد .هستند انسانی در حوزه

 تفاده کرد.خبرگان در خصوص پژوهش اس ازنظرتوان برای اعتبار نتیجه میبستگی دارد. 

 

 . روش پژوهش روایتی در بررسی مسیر شغلی99-0

یک قالب ر مسیر شغلی دروایت عناصر کنند. برخی کارشناسان استفاده از روایت را برای بررسی مسیر شغلی پیشنهاد می

د کمک ه فر. داستان مسیر شغلی بدکرفراهم خواهد را اش از تجربه شخصی فرد از مسیر شغلی ترفهم عمیقامکان  رمان،

کند می گرایانه به مسیر شغلی، سعیهای متغیر شغلی چگونه باید عمل کند. نگاه برساختکند بفهمد کیست و در زمینهمی

ای پژوهشی هاش، در قالب یک داستان، دست پیدا کند. پرسشتا با استفاده از روایت، به تجربه ذهنی فرد از مسیر شغلی

 هستند.  8-33ی به شرح جدول این نوع پژوهش اغلب شامل موارد
 های رایج در استفاده از پژوهش روایتی در مطالعه مسیر شغلی . پرسش1-99جدول    

 هاپرسش ردیف

 ساختار داستان مسیر شغلی افراد چگونه است؟ 1

 بخشند؟افراد چگونه به مسیر شغلی خویش، در قالب داستان مسیر شغلی، معنی می 2

 ی مسیر شغلی افراد کدامند؟ هاهای داستانگونه 3

 سخن گفت.  9-33توان از سه پارادایم به شرح جدول در مسیر مطالعات مسیر شغلی می     
 . انواع پارادایم برای مطالعه مسیر شغلی با استفاده از پژوهش روایتی  3-99جدول 

 توضیح انواع ردیف

 فراد با الزامات شغلی های شخصیتی ثابت اسازی ویژگیمتناسب های فردیخصیصه 1

 های ثابت رشد در طول مسیر شغلی بدون توجه به خصیصه رشد 2

 فراد در خصوص کارهاامسیر شغلی  فرد ازهای منحصربهداستان روایت 3

رک ای فردی و اجتماعی است که شامل یک زبان مشتبر اساس نگاه روایتی و داستان به مسیر شغلی، مسیر شغلی پدیده     

 کند و این زبان مشترک همان روایت یا آشکارمسیر شغلی را  لیتقلرقابلیغکه قرار است آن ویژگی هرمنوتیکی  است

ه و تعیین مرزهای آن است ک موردبررسیها برای ارائه توصیفی از پدیده داستان است. روایت یکی از بهترین استعاره

 (.  1397فر، )پورعزت، شامی زنجانی و رئیسی م کندتواند امکان ارتباط بین پژوهشگران آن حوزه را فراهمی

 

 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

479 

 چهاروفصل سی

   روش دیالکتیک   
 

 هدف کلی: آشنایی با روش دیالکتیک   

 اهداف یادگیری

 روش تحلیل دیالکتیک  فهوم آشنایی با م 

  تیک  دیالکروش گیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

  یالکتیک  آوری داده در روش دمالحظات جمعآشنایی با 

 در روش دیالکتیک   هاآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

است که در این فصل با مبانی و نحوه اجرای این روش آشنا  دیالکتیکاجرای پژوهش کیفی روش  یکی از مسیرهای

 خواهید شد. 

 

 . آشنایی با مفهوم روش پژوهش دیالکتیک94-8

 بر ،«دیا» یشوندپ با همراه که دلیلی و پرسشاست.  اسرتدالل و پرسرشدو مفهوم  و مبتنی بر گوگفت معنای به دیالکتیک،

 و گسترش برر که عمومی بسیار قوانین علم یعنی دیالکتیک،. دارد داللت مفهوم، دو این کردن ردوبدل و مبادله عمل

 بر راتییغیت آن سبب به که فرایندی نظام، یرک در تنشری یعنری دیالکتیرک،. اسرت حاکم فکر و جامعه طبیعت، تکامل

 ای تأثیر تحت کل یک حرکت را دیالکتیک توانمی بنابراین،. دهدمی رخ شدهحاصل تضرادهای و نقش همان اساس

 خوانی،ناهم شکلبره کره اسرت مقروالت میان تقابل این ،درواقع. کرد تعریف آن اجزای یا عناصر تقابلبا  همرراه

 قابلت. کندمی ایجاد مفهومی یا زمانی مکانی، ابعاد در را حرکت و دکنمی آشکاررا  تناقض و ضدیت ت،مخالف تفاوت،

 برخی توانمی. با این روش کند ظهور دیالکتیکی هایروش از یکی در توانردمری آن از ناشی حرکت و عناصر

 ره به رنگ همچون را آن رویکرد، یک عنوانبه دتروانمری عالوه،به. کرد آشکار و بررسی را انسانی مسائل و موضوعات

معرفی کرد « زنردگانی روش هرم و تردریس روش هم پژوهش، روش هرم»توان را می دیالکتیرک. پاشرید روشی

 . (1394)قائدی، 

 مطالعرات پدیدارشناسی، هرمنوتیک،»مانند  فلسفی هایروش همه در رویکرد، یرک عنوانبه دیالکتیرک،     

  . ستا فلسفی پژوهش هایروش همره بنیرادنوعی وجود دارد و به« هاقیاس انواع نیز و انتقادی روش تحلیلی، ،تطبیقی

 ظیمع منبع به فرد اتصال برای دیالکتیک، روشدر  انسانی رخدادهای همه و است انسان فلسفی، کاوشگری موضوع

 وجود محدودیت ذهن، یا ثلمُ عالم درجوشد. می «فرد ذهنی درون از حقیقی بصیرت» سقراط. به عقیده است آگاهی

 حال، آینرده ؛یممُثل هست در مکران و زمران بدون است، شدهآفریده باریک برای تنها چیزهمه» افالطرونبنابر نظر . ندارد

 جسم تارگرف یوقت« بدانیم. را چیزهمه توانیممی باشریم، مثرل در و درآیریم بره جسرم از وقتریو  ندارد معنی گذشته و

 رمه براجود دارد. وقتی و مثل دنیایو ارتباط با « الزمان و المکان»برای دیدن  هاییروزنه. شویممی زندانی آن در شویم،

 حال در مه با همه وقتی. بیندمی را چیزهرایی خودش هایروزنه از هرکسی که معناست بدان ،کنیممی دیالکتیک گفتگرو

 به فرد، روند اتصال دیالکتیک،. آورند دستبه را تریبزرگ تصویر ذهنری، بیررون دنیرای از توانندمی باشرند، گفتگو

به دو نوع  افالطوناست.  افالطون غار تمثیلدر  روشناییحرکت به سمت  دیالکتیرک. اسرت لیا مُث  تربزرگ جهان

-می معنرا جهان سمتبه کمکم شدنی، دیده هانج از فرد ،«فرارونده»در . اشاره دارد« فرورونده و فررارونرده» دیالکتیک

 ایرس به آمده و  فرود حسی و شدنی دیدهجهان سمت به معنا جهان از فرد آینده دیا فرو« فرورونده» دیالکتیرک در. رود

 ممکن کنند، فکر کلی چیزیک به راجع نفر اگرچند دارد، اتصال کلی جهان به ما ذهن درون. دهدمی توضیح هاانسان

 یزهاییچ ما درون. باشد داشته وجود قبل از مثلی جهانی است ممکن یعنی برسند، مشابه نتایج به آنان از تعدادی ستا
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 طبق بر. برسند تریتازه معلومات به هاآن درون از و بدهند ورز را هراآن کره دارنرد را توانایی این ایعده. دارد وجود

 شیدنک رخ به یا کارگیریبه دیالکتیک، فراینرد در ،کمدست. ندارد علوماتم به نیاز خیلی دیالکتیک، سقراط، ادعای

 ررایب زیادی ارزش افالطون و سقراط. کنیمنمی صحبت معلومات سر بر دیالکتیک، در. است شده سرزنش ها،دانسته

 تن بند به دنش گرفتار از ماقبل کره است چیزهایی کشف دیالکتیک،. نیستند قائل ،به ما از بیرون شدهتزریق معلومات

. کنیم مراجعه هاابکت به اینکه نه کنیم، پیدا دست منبع آن بره بیشتر و بیشتر تا کنیم مراجعه درون به باید. دانستیممی

 رونبی در معلومات که نیست طوراین. رسدنمی پایان به وقتهیچ که است عمیق و دارد وسعت چنان آدمی، درون کتاب

. تاس پیداکرده دست معلومات همرین بره درونرش، بره مراجعه با نفر یک باالخره،. کنیم مطالعه را هاآن ما و شوند خلق

 پذیریم،ب کامل طوربه را ادعا این نخواهیم اگر. است مهم کشیدن درون بره سرر بلکره نیست، کنندهتعیین الزاماً معلومات،

 هایهوممف با و باشرد شده فهمیده و درک خوبیبه معلومات کهدرصورتی تنها دیالکتیک، فرایند در کره گفت توانمی

 طرح و اهگزاره بیان برای باشد، نشده معلومات ایرن مغلروب فررد کهاین شرطبه و باشرد داشته وارامظن یارتباط کلی

ر این . بندهست ئلقا اهمیت« امثال آن و ادبیات ،هنر» برای هاایدئالیست. بود خواهند مناسب گفتگو یک در هاپرسش

 و ببینند را آن هم دیگران که خواهدمی حاال و آورده و کنده را مثل عالم از بخشیو  مراجعه خود درون بره فررداساس 

 و «مهرارت»است.  معلومرات تر از مهرم موضوع با رویارویی و مواجهه نحوهبنابراین در این روش . شوند مطلع

 (. 1394)قائدی، هستند  متفاوت چیز دو «معلومات»

 

 . فرایند اجرای روش پژوهش دیالکتیک94-1

 ولی تیمداش آگاهی آن به نسبت تن، بند به شدن گرفتار از پیش ما کهاست  چیزهایی کشف برای روشی دیالکتیک،

 . مراحل اجرایندارد وجود نفسهفی بیرونی، معلومات هیچ ،«افالطون و سقراط» دیدگاه اسراس برر. کرردیم فراموش

 است.  شدهارائه 1-34یک روش پژوهش دیالکتیک در جدول 
 . مراحل اجرای روش پژوهش دیالکتیک 8-94 جدول

 توضیح مراحل ردیف

 برای موضوع یافتن 1

 شروع و دیالکتیک

 بحث

ثال آن باشد. ام و درسی برنامره تربیت، و تعلیم فلسفه مانند تربیت و تعلیم حوزه در تواندمی موضوع

 زت مرحله همان مرحله، ایرن. باشرد داشرته زیراد مخالف و موافق باشد، برانگیزبحث باید موضوع

 .است

 موضوع بندیصورت 2

 موافق نظرات صورتبه

 مخالف و

 هآنچ مخالفان و موافقران ببینریم دارد، وجرود( وپرورشآموزش در مثالً) موضوعی چنین اگر یعنی

 .است مسئله بیران همران نحوی، به مرحله، این. کنیم فهرست را مطالب و گویندمی

 کشرفنبال دبره آیاآن یعنی  فلسفی بنیادو آشنایی با  دیالکتیکی هشیودرباره استفاده از  تصمیم دیالکتیک نوع انتخاب 3

 م؟یهست پروپریا استفاده با رویکرد  (آدرنو)هایا آشکار کردن ضعف (افالطون سرقراط) تقحقیر

 (ینطرف) طرف انتخاب 4

 گفتگو

 مناسب برای شرکت در گفتگو  افرادانتخاب 
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 قواعد وضع و طرح 5

 بحث موردتوافق

 اعدقوپذیرش  گفتگو در شررکت به مقابل طرفاز آمادگی و عالقه  باید. خواهدمی قاعده گفتگو،

 خود هایحرف نشاندن کرسی بهیا  عقاید برخی بیان دیالکتیکی، فتگویاطمینان حاصل کرد. گ گفتگو

 اساسی عنصرر دو. نیسرت معلومراتنداشتن  سبب به فررد کردن مغلوب و هادانستنی ارائهیا 

 طرح و اللاستد آن به تردیرد بعردی، پرسش. است استدالل قالب در آن به پاسخ و پرسش دیالکتیک،

 .رسیمب رتجامع و ترشامل هایکل به تا کندمی پیدا ادامه طورهمین فرایند، این و است دیگر پرسشی

 به نه؟ ای کنیممی پیردا ارتقراء گامبهگام آیا ببینیم که است این هدف. نیست گرفتن مصاحبه هدف، گزارش تهیه 6

 فکر تقاءار میزان دنبالبه گزارش ضربط و ثبرت برا جلسرات، این در نه؟ یا رسیممی تریعمیق مفاهیم

 روش زا توانیممی کار، این برای. دهیم نشان را ارتقراء مراحرل و بسرنجیم را پیشرفت باید. هستیم

 .کنیم استفاده تحلیلی

مرور  2-34توان در جدول را می است شده پدیدار مرورزمانبه کهبا توجه به نوع مخاطب  یالکتیکانواع د از برخی     

 کرد. 
  با توجه به مخاطب . انواع  روش دیالکتیک1-94جدول 

 توضیح انواع دیالکتیک ردیف

 ناب دیالکتیک یا دونفره رودرروی 1

 نفره 5 تا 3 هایگروه گروهی 2

 ..و تلفن یا نوشتار طریق از مثالً غیرحضوری 3

 درونی واکاوی 1خود با 4

قرار داد  موردتوجهرا  3-34یی به شرح جدول هاپرسش باید گفتگو، در شرکت برای مناسب افراد انتخاب برای      

 (. 1394)قاعدی، 
 ها برای انتخاب افراد مناسب در روش دیالکتیک  . انواع  پرسش9-94دول ج

 هاپرسش ردیف

 کنیم؟ انتخاب را کسانی یا کسی چه 1

 کنیم؟ انتخاب شرایطی چه با را آنان 2

 چیست؟ گفتگو شرایط 3

 چیست؟ گفتگو مراحل 4

 است؟ چگونه گفتگو دفعات 5

 کجاست؟ گفتگو محل 6

 

 

 

 

                                                           
1 dialectic self 
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  پنجوفصل سی

  روش تبارشناسی     
 

 هدف کلی: آشنایی با روش تبارشناسی  

 اهداف یادگیری

 روش تبارشناسیفهوم آشنایی با م 

  تبارشناسی  گیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

  در تبارشناسی   آوری دادهمالحظات جمعآشنایی با 

  ها در تبارشناسی  مالحظات تحلیل یافتهآشنایی با 
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 مقدمه

هایی است که به مسئله فرهنگی زمان حال با تأکید بر چرایی آن اشاره دارد. در این فصل به تبارشناسی یکی از روش

 معرفی روش پژوهش تبارشناسی پرداخته خواهد شد. 

 

  8. مفهوم روش پژوهش تبارشناسی09-8

د ز و نشان دادن چرائی بروز آن به شکل موجوبه مسائل فرهنگی رو شناسی نامهشجره شناسی یا، نسبمفهوم تبارشناسی

آن است تا بداند چرا وضعیت موجود فرهنگی در روند تاریخی در میان انواع حاالت  دنبال بهپردازد. پژوهشگر می

فوکو بر مبنای تبارشناسی اعتقاد دارد که یک پدیده، همواره به همین شکل موجود نبوده وجود آمده است. ممکن، به

قرار داد. هر فرهنگ، معطوف به گذشته و دارای تاریخی  موردبررسیرا باید در یک سیر تغییرات تاریخی است و آن 

های گذشته با مطالعه آثار گذشتگان تأکید دارد. مقدمه تبارشناسی بر دانش شناخت فرهنگ عنوانبه 2شناسیاست. دیرینه

ات زندگی جانداران در ادوار گوناگون مورد مطالعه قرار های مختلف زمین برای بررسی تغییر، الیه3شناسیدر باستان

جستجویی به سبک باستان شناسان در فرهنگ است که با حفاری تاریخ اندیشه، به  شناسیدیرینه درواقعگیرد. می

 دهندهشکلهای آنان و در ادامه تحلیل قواعد مخفی و ناآگاهانه های عملی گذشتگان و افکار و اندیشهاستخراج روش

ای کامالً توصیفی برای شرح شرایط وجود گفتمان و حوزه عملی کاربرد و انتشار آن شناسی شیوهپردازد. دیرینهآنان می

-برخی معتقدند که دیرینه(. 1386گذار آن ندارد )مسعودی، است؛ یعنی کاری به منشاء گفتمان و یافتن آن در ذهن بنیان

ال رخدادها و دنبهای تاریخی، بهجای سیر تاریخ و سوژهیعنی تبارشناسی بهشناسی و تبارشناسی دو مقوله جدا هستند. 

هرمنوتیک یا  برخالفشناسی عنوان محصولی از منازعات، تعامل نیروها و روابط قدرت است. دیرینهها بهپراکندگی

با نگاه  اما تبارشناسی است. هامند آنو توصیف نظام هاکشف و تحلیل معانی نهفته در متن، به دنبال سطح و ظاهر گفتار

 تاریخ دارد.  دهندهتشکیلو شناخت مبتنی بر ریشه آن در زندگی، جامعه و زبان  موردبررسیتاریخی به پدیده 

است. این هویت تازه « روشنفکری دینی»های هویت فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران برای نمونه یکی از شکل    

. است یافتههای شصت و هفتاد، نظم و نسق پنجاه شمسی و بعدها در اواخر دههدر اواخر دهه چهل و  ویژهبه

ا که تاریخ تحوالت آن ر جهتازاینپردازد، نه به تاریخ این پدیده می« روشنفکری دینی»تبارشناسی هویت فرهنگی 

و  ز نسبت بین دینسازد، بلکه از این حیث که این هویت فرهنگی، در حال حاضر با ارائه تفسیری خاص امشخص می

کند که گاهی در تعارض با سبک خاصی را بر اساس خودفهمی موقعیتی ترویج میدر موردی سنت، سبک زندگی 

دارانه مبتنی بر مرجعیت است. تبارشناس در صدد تبیین سیر تاریخی روشنفکری دینی نیست، بلکه درصدد زندگی دین

ای ههای فعلی مبتنی بر آن با مطالعات تاریخی است. انواع گزارهریگذاها و احکامی برای سیاستیابی به گزارهدست

 . (1395)خنیفر و مسلمی،  مرور کرد 1-35هایی به شرح جدول توان در گزارهحاصل از تبارشناسی فوکو را می

                                                           
1. Genealogy research method  

2. Paleontology 

3. Archeology 
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 های حاصل از تبارشناسی فوکو . انواع  گزاره8-90جدول 

 توضیح انواع  ردیف

 متأثر از خصلت ذاتی متن و فشار حاشیه  عدم تعادل متن و حاشیه 1

 ها بر متن و تنازع گفتمانیتولد گفتمان جدید حاصل از فشار حاشیه مولود 2

 رابطه قدرت با دانش به شکل وضعی و در حال تغییر دائمی تالزم قدرت با دانش 3

ماهیت ثابت، قوانین » هرگونهاز های کیفی، رهایی آن ترین وجه تمایز پژوهش تبارشناسی با دیگر پژوهشمهم     

های کیفی به یک یا چند است. این در حالی است که هر یک از دیگر روش« بنیادی، غایات متافیزیکی و روند مطالعه

 رگونههنظیر وقایع خارج از ، ارتباط دارند. هدف تبارشناسی ثبت و ضبط خصلت یکتا و بیمورداشارهعنوان از موارد 

 خت است. غایت یکدست و یکنوا

 

 . فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی90-1

 مرور کرد.  2-35توان در مراحلی به شرح جدول فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی را می
 . فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی 1-90جدول  

 توضیح انواع  ردیف

 عنوان، اهداف، سؤاالت و بیان مسئله و ضرورت  طراحی پژوهش 1

 گیری از پدیده مونهن گیرینمونه 2

 با محدود کردن قلمروها آوری دادهجمع ها آوری دادهجمع 3

ها، تعیین عناصر گفتمانی، تعیین عوامل عدم تعادل، تعیین محدوده تاریخی، مشخص کردن گفتمان هاوتحلیل دادهتجزیه 4

 تعادلی در گفتمان جدیدیافتن گفتمان جدید و تحلیل و معرفی عوامل بی

 بندی کلی همراه با پیشنهادارائه نتیجه و جمع گیریبحث و نتیجه 5

مسئله و موضوع تبارشناس باید درباره زمان حال و با خصیصه گفتمانی باشد که برای آن به تاریخ و تغییرات آن      

برای  ق از آن است. یعنیو ارائه تصویری دقی« مبدأ»دنبال فهم یک پدیده تاریخی با تأکید بر به درواقعشود. مراجعه می

 رود. بندی صحیح از پدیده در زمان حال، به گذشته و به ابتدای آن میصورت

 

 گیری در پژوهش تبارشناسی. مالحظات نمونه90-9

یرد. گبرای محدود کردن قلمرو مورد مطالعه، موضوع انتخاب و در همان مسیر بازگشت به گذشته ابتدایی آن صورت می

گیری در این روش های کالمی مهم در آن است. نمونهکید بر موضوع در یک عصر تاریخی و کنشدر این مسیر تأ

-های شفاهی، مکتوب و آرشیوخطابه» ازجمله« گفتار، نوشتار و قضایای گفتمانی»هایی چون هدفمند خواهد بود و قالب

 دهد. را پوشش می« ایهای دوره
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 وهش تبارشناسیها در پژآوری داده. مالحظات جمع90-4

ها، اطالعات و ها محور خود پژوهشگر است که از ابتدا تا انتهای مسیر باید در دادهآوری دادهدر این روش برای جمع

ور باشد. او باید نقطه صفر یا آغازین پدیده را بیابد و آن را تا رسیدن به وضع موجود مورد کنکاش قرار ها غوطهتحلیل

گیری نسبت به پدیده برای ها متکی به یک ابزار نیست بلکه فراتر از آن، نوعی جهتی دادهآوردهد. در این روش جمع

« یمندتاریخ»و « مندیخودکران»آوری داده در تبارشناسی، ترین ابزار برای جمعجهت دادن به نتایج حاصله است. قوی

مفید است. « اولدسته، اسناد و منابع مصاحبه، مشاهد»است. بنابراین هر ابزار کمک کننده به این نگاه ازجمله 

 شود و از چیزهایی پرده برگوی درام ظاهر میپردازد و گاهی مانند یک قصهطور دائم به بازسازی وقایع میتبارشناس به

ها فکر نشده بود. در این بازنگری پیوسته اسناد، چگونگی تبدیل یک دانش عمیق به دانشی به آن ازاینپیشدارد که می

     (. 1395شود )خنیفر و مسلمی، تر، نشان داده مییقعم

 

 ها در پژوهش تبارشناسی. مالحظات تحلیل داده90-0

های غالب یا غیرغالب را مشخص کرد. پس از تعیین موضوع یا گفتمان و محدوده یا تبار در این مسیر ابتدا باید گفتمان

و متون و تکرار آن، همه مباحث گفتمانی پیرامون موضوع را تحلیل و  آن، باید با نگاهی تبارشناسانه و با رجوع به منابع

های داده ندبارهچبررسی کرد. در گام بعد باید به تعیین عناصر گفتمانی پرداخت. در این مرحله پژوهشگر باید با تحلیل 

ل ین عوامل عدم تعادرا مشخص کند. مرحله بعدی تعی موردبررسیآمده، عناصر گفتمانی در ارتباط با موضوع دستبه

ی و های گفتمانها و عناصر گفتمان غالب، باید به متن رجوع و علل عدم تعادلخواهد بود. یعنی پس از شناخت گفتمان

ا همان گفتمان جدید ی ویژه گفتمان غالب را شناسایی کرد. در گام بعد باید گفتمان جدید یا گفتمان تولدیافته یا مولود به

تعادلی در گفتمان جدید یا غالب را  تحلیل و معرفی ایی کرد. در نهایت پژوهشگر عناصر عامل بیتحت بررسی را شناس

تقسیم کرد )خنیفر و مسلمی،  2-35توان به دو دسته به شرح جدول کند. الگوهای تحلیل در تبارشناسی را میمی

1395 .) 
 . انواع الگوهای تحلیل در تبارشناسی 9-90جدول 

 یحتوض انواع  ردیف

 تحلیل وقایع در سطح و به دنبال معنای عمیق و نهفته در ورای گفتمان نبودن تحلیل در سطح 1

 فاصله گرفتن از پدیده مورد مطالعه و نگاهی کلی و از باال به پدیده داشتن  گیریفاصله 2
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  ششوفصل سی

      مطالعه موردیروش 
 

   مطالعه موردیهدف کلی: آشنایی با روش 

 داف یادگیریاه

 مطالعه موردی  روش فهوم آشنایی با م 

  مطالعه موردی  گیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

  مطالعه موردی  در  هاآوری دادهمالحظات جمعآشنایی با 

  مطالعه موردی  در  هامالحظات تحلیل یافتهآشنایی با 
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 مقدمه

گروه یا یک رویداد است. در این فصل به معرفی روش مطالعه موردی  ها برای بررسی عمیق یک فرد،روش یکی از

 پرداخته خواهد شد. 

 

 . مفهوم روش مطالعه موردی91-8

این روش بر بررسی عمیق یک فرد، گروه یا رویدادی خاص با رویکردی توصیفی یا تبیینی تأکید دارد. این نوع مطالعه 

اعتقاد دارند که روش پژوهش مطالعه موردی مناسب زمانی است برخی  تواند ترکیبی از شواهد کمی و کیفی باشد.می

 گام در ابعاد مختلفبهاش تشخیص داد. این روش نوعی مشاهده مفصل و گاماز زمینه راحتیبهکه مورد مطالعه را نتوان 

یق تأکید بر درک عمبنابراین رویکرد این روش کیفی و با گراست. و در ادامه تفسیر مشاهدات با دیدگاه عمیق و کل

با  1از ابعاد مختلف است. مطالعه موردی« رفتار یک فرد، یک حادثه، یک تصمیم، یک سازمان و امثال آن»موضوع مانند 

شود؛ اما در این هم دیده می« نگارینمونه پژوهی، مورد پژوهی، قضیه پژوهی و گاهی تک»های دیگری چون ترجمه

 گیرد.مورد توجه قرار می 1-36به شرح جدول هایی ویژگیکتاب همان مطالعه موردی با 
 های روش مطالعه موردی . انواع ویژگی8-91جدول    

 توضیح انواع  ردیف

 تمرکز ر وضعیت، رویداد، برنامه یا پدیده خاص گراخاص 1

 ارائه توصیف مفصل از موضوع مورد مطالعه  توصیفی 2

 دازهای تازه، معانی جدید و بینش نو انکشف روابط متقابل جدید، چشم اکتشافی 3

 های از پیش موجودها بدون ارزشیابی فرضیهها با بررسی دادهارائه اصول و تعمیم استقرایی 4

برخی اعتقاد دارند که مطالعه موردی بیش از آنکه یک روش پژوهش باشد، یک راهبرد پژوهشی است که در آن از      

های مطالعه موردی به دلیل فرصت بررسی باز، قادر به شود. اغلب پژوهشستفاده میهای کیفی، کمی یا ترکیبی اروش

مطالعه موردی (. 1383و الوانی،  فردداناییشوند )سازی یا ایجاد فرضیه میهای استقرائی با هدف نظریهاستخراج روش

فرد، خانواده، نهاد، »کن است نگرد و واحد مطالعه ممعنوان یک کل میرویکردی است که هر واحد اجتماعی را به

باشد. در این حالت هدف مطالعه موردی، توصیف و تبیین جامع همه اجزای منفرد خواهد بود « انجمن و یا حتی جامعه

 اجرا کرد.  2-36توان با الگوهایی به شرح جدول (. روش مطالعه موردی را می1382)ازکیا و دربان آستانه، 
 رای مطالعه موردی های اج. انواع روش1-91جدول 

 توضیح انواع  ردیف

 تمرکز روی یک مورد  تک موردی 1

 دارای بیش از یک مورد  چندموردی 2

                                                           
1. Case study  
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شود که مورد دارای مسئله حادی است که باید با یک در اغلب موارد وقتی از پژوهش تک موردی استفاده می      

 فردمنحصربهحالتی خاص و  باشد که جاهاییبهرد مربوط ویژه در شرایطی که مونظریه مناسب آن را آزمایش کرد. به

-36کسی نتوانسته است روی آن پژوهش کند. طرح پژوهش تک موردی خود به دونوع به شرح جدول  حالتابهدارد یا 

 شود. تقسیم می 3
 . انواع طرح پژوهش تک موردی 9-91جدول 

 توضیح انواع  ردیف

 شرایط بدون واحد فرعی معقول و مناسببدون توجه به اجزاء و مناسب  کلی 1

 تأکید بر اجزا و واحدهای فرعی  مبسوط 2

شواهد و اگر قدرت انتخاب منابع وجود داشته باشد، پژوهش چندموردی بر تک موردی ارجحیت دارد؛ زیرا       

ف زمان زیاد است و مدارک بیشتری را در بر دارد. انجام پژوهش چند موردی، مستلزم دسترسی به منابع وسیع و صر

 گروه پژوهشگران است. البته باید توجه داشت که این روش نوعی تکرار پژوهش از زوایای مختلف است.  نیازمنداغلب 

 

 . مراحل اجرای پژوهش مطالعه موردی91-1

 است.  4-36روش مطالعه موردی شامل مراحلی به شرح جدول 
 موردی مطالعه پژوهش مراحل اجرای . 4-91جدول  

 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 1

 صورت هدفمندتمرکز روی موارد خاص به گیرینمونه 2

 های کیفی، کمی یا ترکیبیآوری انواع دادهجمع آوری دادهجمع 3

و  ها، ارائهمورد و تأثیر آن های مربوط به مورد، تحلیل دوایر اطراف محاط برتمرکز پژوهشگر بر یافته تحلیل داده 4

-سازی و بررسی علل موجد پدیده، توالی زمانی مقایسه دادههای ذاتی مورد، تبیینها با ویژگیتطبیق یافته

 های حاصل از نقاط زمانی گوناگون 

 بندی کلی از نتایج و ارائه پیشنهادجمع گیریونتیجهبحث 5

-که بر اساس آن هر واحد اجتماعی همچون یک کل در نظر گرفته می روش موردی بیش از همه یک رویکرد است     

-ترین بخش مطالعه موردی، انتخاب مورد مناسب است. انتخاب مورد، کامالً مبتنی بر هدف و از روش مهمشود. مهم

ری گیترین بخش مطالعه موردی، انتخاب مورد مناسب است. انتخاب مورد، کامالً مبتنی بر هدف و از روش نمونه

 برد. هدفمند بهره می

 

 هاآوری داده. مالحظات جمع91-9

های های روزانه و یادداشتها، یادداشتاسناد شخصی، نامه»چون انواع منابع توان با روش مصاحبه یا میرا ها داده

حیط خود در د. در این مسیر پژوهشگر با جستجو درباره مورد، محیط آن و مآوری کرمورد جمعدر رابطه با « سازمانی
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-ها سود میسنجد و از انواع تکنیکروش موردی تمام جوانب یک پدیده را میها خواهد بود. آوری دادهتالش به جمع

کار برد و از پاسخگویان درخواست کرد تا های پژوهش پیمایشی را بهتوان روشجوید. در برخی مطالعات موردی، می

وان از مصاحبه عمیق هم استفاده کرد. در مشاهده مشارکتی پژوهشگر به میان تهایی را پر کنند. در برخی میپرسشنامه

آوری اطالعات در محل پژوهش به جمع زمانهمکند و شوندگان رفته و در رفتار تحت مشاهده مشارکت میمشاهده

شاهده مورد، پژوهشگر به شود. در فرایند مدر مواردی هم از مصنوعات انسانی یا وسایل و ابزارها استفاده میپردازد. می

غیره  موجود وهای داده پردازد. در انجام این امر با ثبت مشاهده مستقیم، استفاده از پایگاههای میدانی میتدوین یادداشت

های ها در جدول، لوحها از طریق تنظیم آنبه تنظیم داده زمانهمکند. سپس ها را گردآوری میو یا انجام مصاحبه، داده

 .(1395)خنیفر و مسلمی،  پردازدها و نمودار گردش امور و امثال آن میکل، ماتریسشمربع

       

 ها در پژوهش مطالعه موردی. مالحظات تحلیل داده91-4

یدن یا رس« اشباع ذهنی پژوهشگر»آوری شده است و از جمعها و مستندات ها اساس کار بر کفایت یافتهدر تحلیل داده

ای هپژوهش کمی، در مطالعه موردی، دستورالعمل برخالفکند. در ذهن پژوهشگر پیروی می« داتحدکفایت مستن»به 

ها وجود ندارد. از جمله راهبردهای تحلیل کلی در مطالعات در جریان تحلیل دادهگام، برای هدایت پژوهشگر بهگام

     اشاره کرد.  5-36 توان به مواردی به شرح جدول موردی می
 . راهبردهای تحلیل کلی در مطالعه موردی 0-91جدول 

 توضیح راهبردها ردیف

 بینی شده مقایسه یک الگوی مبتنی بر تجربه با یک یا چند الگوی پیش تطبیق الگوها 1

  موردبررسیای احکام درباره علت یا علل وقوع پدیده تبیین درباره مورد بر اساس صدور پاره تبیین سازی 2

 بینی شده با یک روند جایگزین دیگر ها در نقاط زمانی گوناگون از روند پیشای از دادهیسه مجموعهمقا توالی زمانی 3

ر ب اثرگذارو عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  متمرکزشدهها پژوهشگر بر مورد در جریان تحلیل داده     

های گیرد و دوایر اطراف آن زمینهک دایره درونی قرار میدر هسته اصلی ی« مورد» دیگرعبارتبهشود. مورد نمایان می

 (. 1395مورد است)خنیفر و مسلمی،  کنندهاحاطهاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
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 م هفتوفصل سی

  روش واسازی     
 

       هدف کلی: آشنایی با روش واسازی

 اهداف یادگیری

 واسازیروش فهوم آشنایی با م       

 واسازیدر گیری مالحظات نمونه آشنایی با       

  واسازیآوری داده در مالحظات جمعآشنایی با       

  واسازی ها درتحلیل یافتهآشنایی با مالحظات       
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 مقدمه

با تأکید بر نظریه و رهیافتی عملی در خصوص خوانش متن است. در این فصل فلسفی های کیفی روش یکی ازواسازی 

 معرفی روش واسازی پرداخته خواهد شد.  به

 

 8. مفهوم روش پژوهش واسازی39-8

د، شودیده می« سازیوارونهساختارشکنی، شالوده شکنی، بن فکنی و » همچونهای متفاوتی از این واژه هر چند ترجمه

ژاک »ن روش توسط عنوان ترجمه مناسب در اغلب متون مرجع انتخاب شد. ایبه« واسازی»اما در این کتاب عنوان 

آسمان »، «زن و مرد»، «علت و معلول»هایی مانند ها یا دو قطبیمطرح شد. او اعتقاد داشت که در تاریخ دوگانگی« دریدا

ه دریدا بر این امر دارد ک اند.شکل دادههای مختلف در فلسفهو امثال آن اساس تفکر بشر را « ، مکتوب و شفاهی«و زمین

 ها آزاد شود. ه شود و بشر باید به مقامی برسد که در اندیشه خود، از این دوگانگیباید این ساختار شکست

است. بر اساس این رویکرد « ادبی، هنری و معماری»واسازی روشی برای تحلیل انتقادی و قابل استفاده در متون      

فلسفی و غیره را در هنگام مواجهه با  هایهیچ متنی دارای معنای ثابت و پایدار نیست و خوانندگان باید تمامی انگاره

ی که اها مستلزم یک ساختار تکرار است. نشانهنشانه است و کاربرد نشانه چیزهمهدریدا،  ازنظریک متن از میان بردارند. 

 یاصیلی وجود ندارد که نشانه بازنمایی آن باشد. واسازی برا چیزهیچکار رود، نشانه نیست. و این یعنی بار بهیک

کند تا آورند که از متن معنی زدایی میشمار میجای روش، نوعی تحلیل بهواسازی را گاهی به ها تأکید دارد.فاوتت

سازد. البته به معنای حذف معنی هم نیست، بلکه حضور معنی را به نیاز یک متن برای  برمالامکانات درونی متن را 

ی نهادها و بنیادهای متون است. نی ناشی از پرسش و جستجواین رویکرد شالوده شکآورد. کامل شدن به شمار می

ها را بردارد و در این مسیر، خواهد با اوراق کردن ساختارها، حجابواسازی وجه دیگر نقد متافیزیک است که می

واسازی یا پیروان خاستگاه و نقش مرکز مقتدر، مسلط و متعالی را در ساختارمندی خود ساختار آشکار سازد. 

تواند آن را مانند سایر متون و ظاهر آن ببیند و بر این باورند که انسان در مواجهه با دریای متون، هم می ارشکنیساخت

 نظریه درباره« واسازی» درواقعهای پنهان دست یابد. تواند در آن غور کند و به دنیای رنگارنگ و متنوع از پدیدههم می

عنای م«. آن است»یا « این است»توان گفت که ای در یک متن باشد، نمینشانهکه  چیزیهیچاست و درباره « معنای متون»

-ها را میتمایز اصلی روش واسازی با سایر روششود. هر نشانه، واژه یا عنصر، فقط در یک متن یا ساختار معلوم می

 نشان داد.  1-37توان در سه بعد به شرح جدول 
 ها ی با سایر روش. انواع ابعاد تفاوت روش واساز8-93جدول 

 انواع ردیف

 جای توصیف یا بررسی کمی و حتی کیفی معمولدرک عمیق از حوزه مورد مطالعه به 1

 نفی حقیقت و تقدیس تردید در شرایط پیش روی مورد پژوهش  2

 کنند(. گسیخته متهم میجرأت و جسارت نقادی )گاهی آن را به نقد لجام 3

                                                           
1. Deconstruction Research Method 
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نصر مربوط به ع کردهرسوبوتحلیل ساختارهای ساختار معنی کرد، بلکه معنای آن تجزیهواسازی را نباید عمل تخریب 

 (. 1395کالمی و سازنده اندیشه در زبان، فرهنگ و هنر است )خنیفر و مسلمی، 

 

 . مراحل اجرای روش واسازی93-1

 شود. دنبال می 2-37برای اجرای روش واسازی مراحلی به شرح جدول 
 اجرای پژوهش واسازی  . مراحل1-93جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 1

 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمونه گیرینمونه 2

 های اسنادی و در صورت لزوم مصاحبه با استفاده از روش هاآوری دادهجمع 3

 ها ها و نمایش آن، شناسایی تفاوتجزءزءبهجرویکرد عمیق، بررسی  هاداده وتحلیلتجزیه 4

 ها و ارائه پیشنهاد بندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

ای انتخاب شود که از قابلیت بررسی به شیوه تفکر انتقادی برخوردار باشد. به در انتخاب موضوع باید متن یا عرصه      

، محصور دوقطبیهای متداول استدالل وص موضوع، خود را در چارچوباین نحو که پژوهشگر هنگام تفکر در خص

و « مانیفست»بیان مسئله در پژوهش،  کهازآنجایینکند. در بیان مسئله باید نحوه مواجهه با متن و تفسیر آن تبیین شود و 

ژوهش مدرن موضوع پبیانیه پژوهش است؛ لذا بیان مسئله باید ناظر بر مفاهیم کلیدی و غیرکلیدی متون کالسیک و 

« گویداقعًا میآنچه و»باید به « قصد نویسنده برای گفتن» جایبهشوند. در بیان مسئله باشد که با دقت فراوان بررسی می

است. اغلب متون در بیان قصد نویسنده « جهان متن»و « الی کلماتالبه»از « پس ذهنی»پرداخت. این همان شکار 

وان با یک خوانش سنتی آن را فهمید. بنابراین باید درصدد تبیین نحوه خوانش متن با رفتن تکامیابی کامل ندارند و نمی

شوند و سؤاالت نیز بر اساس نوع متن و در واسازی، کامالً کیفی و تحلیلی بیان میبه پس ذهن نویسنده بود. اهداف 

زی خنثی کردن عقل مداری یا حاکمیت شوند. هدف اصلی واسانوشته می« تبیینی یا استفساری»رویکرد پژوهش مثالً 

عقل است و تدوین اهداف ناظر بر این مسئله است که معنا در ذات متن نیست و واژگان حامل معنا و یا بارور معنا 

 باشند و واژگان تنها به واژگان دیگر اشاره دارند. برای نمونه به هدف و سؤال زیر توجه کنید.نمی

 ل عمیق میزان انسجام متن در پردازش ادعای خویشهدف فرعی نمونه: بررسی و تحلی 

  چه وضعیتی دارد؟ « گذاردگوید و آنچه ناگفته میشکاف میان آنچه می»از لحاظ  شدهبررسیسؤال: متن 

 

 گیری در روش واسازی . مالحظات نمونه93-9

 ای مشخص است.یا جامعه این پژوهش رویکرد ژرفانگر و استراتژی نفوذ به جهان متن بر اساس انتخاب قلمرو خاص

گیرد. نظر به اینکه این روش رویکردی انتقادی دارد و نوعی انتخاب قلمرو با توجه به فرهنگ و تاریخ صورت می

 خواهد بود.  شدهشناختهگیری آن هدفمند و از موارد ویژه و فلسفه است، روش نمونه
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 آوری داده در روش واسازی. مالحظات جمع93-4

« نمت»ترین منبع اطالعات شامل یک ویرانگر ساختمان و معمار دوباره آن است. مهم مثابهبهپژوهشگر برای این روش 

روحیات، اطالعات، قدرت تحلیلی، تسلط، فهم و عمق »خواهد بود. متن انتخابی یا آماده برای بررسی باید متناسب با 

-ها میآوری دادهابزار اصلی جمعگذارد. نتیجه اثر میشود و بر پژوهشگر باشد. این متن مستقیم وارد تحلیل می« ادراک

تواند تحلیل نوشتاری از متن، اسناد، مدارک و متون کامپیوتری باشد. گاهی هم مصاحبه، تهیه متن و تفسیر واسازی روی 

لیل استفاده حبرای ت اولدستشود. باید سعی کرد که تا حد امکان منابع های دستی و الکترونیکی انجام میمتون با شیوه

 شود. 

 

 ها در روش واسازیوتحلیل داده. مالحظات تجزیه93-0

ها و تناقضات نشان دادن شکاف قصدبهعناصر مفهومی یک متن یا چارچوب فکری،  جزءجزءبهواسازی بررسی 

ر باب آن شود بلکه به متزلزل شدن باورهای موهوم ما دمفهومی آن است. این کار به تخریب چیز موجود منتهی نمی

ها و متون احصاء شده با نگاه انتقادی به تهی خواهد شد. در این مرحله پژوهشگر ضمن رویکرد عمیق به یادداشتنم

ها در متون ها و زاویهپردازد. همچنین ضمن شکار تفاوتعناصر مفهومی یک متن یا چارچوب می جزءجزءبهبررسی 

ها و رسیدن به شناختی رکزی و محوری با هم و تحمل پارادوکسبه جابجایی مداوم مفروضات بدیهی م  موردبررسی

  .   (1395)خنیفر و مسلمی،  رسدها میتازه برای برمالسازی یا نمایش تفاوت
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 م هشتوفصل سی

       فمنیسمروش 
 

       فمنیسمهدف کلی: آشنایی با روش 

 اهداف یادگیری

 فمنیسمروش فهوم آشنایی با م       

  فمنیسمگیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

  فمنیسمآوری داده در مالحظات جمعآشنایی با 

 فمنیسمها در آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

های جنسیتی است. در این فصل به معرفی روش پژوهش عدالتیرویکرد روش پژوهش فمنیسم بر مبنای نقد به بی

 د مختلف پرداخته خواهد شد. فمنیسم از ابعا

 

 . مفهوم روش پژوهش فمنیسم91-8

و « زن آزادخواهی»، «زن باوری»، «جنبش آزادی زن»، «طرفداری از حقوق زن»کلمه فمنیسم در زبان فارسی به اسامی 

طرح م« یسمفمن»نقص با همان عنوان است که در این کتاب با توجه به فقدان یک معادل کامل و بی شدهترجمهامثال آن 

 شود. می

نسبت داد. از دیدگاه گروهی از شناسی و از منظر جامعهتوان به الگوهای فرهنگی تفاوت بین زنان و مردان را می    

است. بر این اساس  شدهساختههای جنسیتی زنان و مردان، برای حفظ سلطه مردان بر دنیای زنان زنان، تفاوت

تی بدون عدالتی جنسیها و امور مشابه با بیشناسیمفاهیم بنیادین، روشها، ها، نظریهبر این باورند که سؤال هافمینیست

تأکید بر تحلیل جنسیت درباره « نظریه فمینیستی»(. در 1392توجه به طبیعت و زندگی اجتماعی زنان هستند )محمدپور، 

وجود دارد. برخی این رویکرد را « قوقیسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ح»های حقوق زنان و برابری زن و مرد از جنبه

برخی بر این باورند که فمنیسم، نهضتی اجتماعی با هدف کسب پایگاه دهند. افراطی دانسته و آن را مورد نقد قرار می

البته این نوع پژوهش هم توسط زنان و هم مردان و اغلب با یکی از (. 1371، ساروجانیمساوی مردان برای زنان است )

   شود. انجام می 1-38به شرح جدول « لیبرال، مارکسیست و رادیکال»ی رویکردها
 . انواع رویکردهای پژوهش فمنیسم 8-91جدول 

 توضیح رویکرد ردیف

 تأکید بر اصول آزادیخواهانه برابر درباره زنان و مردان و برخورداری زنان از حقوق مشابه مردان فمینیستلیبرال  1

 داری ها متأثر از طبقات اجتماعی و نظام سرمایهبر ظلم به زنان و سرکوب آن تأکید فمنیسم مارکسیست 2

 تأکید بر ضرورت از بین بردن تمایزات جنسیتی و براندازی نظام مردساالری رادیکال فمنیسم 3

ا حد ن و تدرباره زنان، برای زناهای آزاد دوستانه کاهش کنترل مصاحبه و بحث فمینیستیهای پژوهش از مشخصه      

هایی به شرح جدول ( برای این روش ویژگی1991) 2(. ساندرا هاردینگ1993، 1و وایز ممکن با زنان است )استانلی

 کند.  معرفی می 38-2
 های پژوهش فمنیسم . انواع ویژگی1-91جدول 

 توضیح انواع ردیف

 ر تجربه زنان مانند تجربه مادری  ها بر بستطرح مسئله از دید زنان و طرح فرضیه تأکید بر تجربه زنان 1

 دنبال بهبود وضعیت فعلی زنان فراتر از شناخت و به تأکید بر خواسته زنان 2

 هر روش پژوهش مناسب برای زنان  تناسب با زنان 3

                                                           
1. Stanely & Wise 

2. Sandra Harding  
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-ی نظریهپ ها درههای کیفی و بازاندیشی مداوم در یافتبا پژوهش درباره تجربیات زنان و با کاربرد روش هافمینیست     

ها تمرکز اصلی های جدید در مورد مسائل زنان هستند. از تمایزات اصلی این روش با سایر روشپردازی و خلق نظریه

 . (1395)خنیفر و مسلمی،  فرایند پژوهش بر جنس زن است

 

 . فرایند اجرای پژوهش فمنیسم91-1

 دنبال کرد.  3-38 توان در مراحلی به شرح جدولفرایند اجرای پژوهش فمنیسم را می
  فمنیسم. مراحل اجرای پژوهش 9-91جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 1

 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمونه گیرینمونه 2

 های اسنادی و در صورت لزوم مصاحبه با استفاده از روش هاآوری دادهجمع 3

های موجود، درگیری مستقیم پژوهشگر و استفاده از انواع تمرکز بر محتوا و محدوده اطالعاتی و داده هاداده تحلیلوتجزیه 4

  پردازیهای مکرر، تحلیل نهایی و نظریهوری در اطالعات و بازنگریروش تحلیل داده، غوطه

 ها و ارائه پیشنهاد بندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

باشد.  «عالیق، مشکالت، روابط و نظایر آن»مربوط به دنیای زنانه مانند  مسائلتواند می فمینیستیمسئله در پژوهش      

همچنین مسئله ممکن است یک موضوع عمومی و دربرگیرنده مردان هم باشد، اما رویکرد نظری و تحلیلی آن باید زنانه 

 های کمی و کیفی یا ترکیبی استفاده کرد. توان از انواع روش(. برای این منظور می1392باشد )محمدپور، 

 

 گیری پژوهش فمنیسم. مالحظات نمونه91-9

رد. بگیری غیراحتمالی و هدفمند بهره میپژوهش فمنیسم به دلیل پرداختن به ابعاد مختلف حوزه زنان، از انواع نمونه

توان نمونه مردان را نیز برای انجام تحلیل ه باشد؛ گرچه میدر مسئلجامعه آماری در این روش باید شامل زنان درگیر 

است که البته گاهی با یک مورد آن  4-38تطبیقی وارد فرایند کار کرد. این بخش تابع سه موضوع پایه به شرح جدول 

 (.  1395را انجام داد )خنیفر و مسلمی،  فمینیستیتوان پژوهش هم می
 اب نمونه . موضوعات پایه در انتخ4-91جدول 

 موارد ردیف

  فمینیستیحساسیت موضوع و نیاز به وسعت اطالعات به خاطر حساسیت روش  1

 دسترسی به میزان الزم اطالعات از جامعه مورد مطالعه یا عرصه مربوط به زنان    2

  فمینیستیعوامل پیرامون یک موضوع  3
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  نیستیفمیها در پژوهش آوری داده. مالحظات جمع91-4

ویژه در رابطه با موضوعات حساس، روی اطالعات صحیح، غیراحساسی و سوگیرانه تأکید زیادی در این روش و به

ورود کند و گاهی به ورود چندباره  باریکها و در گرماگرم موضوع تنها آوری دادهوجود دارد. گاهی بهتر است در جمع

پذیرند اما نکته مهم در بودن تأکید دارند و برخی این تأکید را نمیها بر زن آوری دادهنیاز است. برخی برای جمع

ها است که باید مبتنی بر یک روابط دوستانه یا سنخیت متناسب باشد. پژوهشگر باید بتواند خود را با موضوع مصاحبه

ز ا شوندهمصاحبهبه  گر بایدها، مصاحبهآوری دادهدر هنگام استفاده از روش مصاحبه برای جمعپژوهش مرتبط سازد. 

باید بتواند تجارب خود را در قالب یک  شوندهمصاحبهکمک کند. « آگاهی دادن، فرصت سؤال کردن و امثال آن«طریق 

 محصول تاریخی و در شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فکری مطرح کند. 

 

 فمینیستیها در پژوهش وتحلیل داده. مالحظات تجزیه91-0

تگوها ها و گفشخصی بسیار باالست، بنابراین بازنگری و رجوع به متن مصاحبه نظراعمالها، خطر پژوهش گونهایندر 

ها نیست و آنچه آن را متمایز های تحلیل در این روش چیزی متفاوت از دیگر روشروش درواقعبسیار ضروری است. 

به متن  ها شرط اول پایبندیلیل یافتهوتحکند، تأکید بر حساسیت جنسی و نظریه فمنیسم است. در نگارش تجزیهمی

ها و متون است و شرط دوم استقالل پژوهشگر در جریان پژوهش و عدم اعمال نظرات شخصی و نظرات تند و مصاحبه

به شرح  تیفمینیسهای پژوهش وتحلیل دادهبر این اساس سه پیشنهاد برای تجزیهها است. آتشین یا جنسیتی در تحلیل

 شده است. معرفی  5-38جدول 
 فمینیستیها در روش وتحلیل داده. پیشنهادهایی برای تجزیه0-91جدول  

 پیشنهادها ردیف

 های گذشته دارای استناد و اعتبار های پیشین و نمونهتوجه به تحلیل 1

 وتحلیل و رهایی از عقاید شخصی و فارغ شدن از تعلقات درونی در تحلیل تکرار تجزیه 2

 ها به خبرگان و حلقه اندیشمندان برای نقد و بررسی تحلیل گامبهگامارائه  3

نگارش گزارش پژوهش باید با ادبیات و واژگان فمنیسم صورت گیرد و تا حد امکان، شکل روایتی گفتمانی داشته       

 شناسیروش(. 1395گرایانه علم دوری گزیند )خنیفر و مسلمی، باشد. سبک نگارش پژوهش فمنیسم باید از زبان اثبات

بر کاربرد معیارهای اعتبار و روایی در پژوهش کمی و معیارهای قابلیت اعتماد، اعتبار پاسخگو )کنترل و تأیید  فمینیستی

 (.  1392ها توسط اعضای زن یا خبرگان مرتبط( و معیار صحت در پژوهش کیفی تأکید دارد )محمدپور، یافته
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 هم نوفصل سی

  کیو     پژوهش روش 
 

            کیو پژوهشهدف کلی: آشنایی با روش 

 اهداف یادگیری

 کیو پژوهشروش فهوم آشنایی با م             

  کیوروش گیری در مالحظات نمونهآشنایی با      

  کیوروش آوری داده در مالحظات جمعآشنایی با       

  کیودر روش ها تحلیل یافتهآشنایی با مالحظات       
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 مقدمه

از روش  کنندگانمشارکتآوری نظرات نوع ترکیبی است که در آن پژوهشگر در مرحله جمع ازروش پژوهش کیو 

ه کند. در این فصل به معرفی روش پژوهش کیو پرداختکیفی و در برای دستیابی به ذهنیت آنان از روش کمی استفاده می

 خواهد شد. 

 

 ش کیو . آشنایی با مفهوم روش پژوه93-8

 آوری و سپس با روش کمی ذهنیتبا روش کیفی جمع کنندگانشرکتاین روش از نوع ترکیبی است که ابتدا نظرات 

رود. این روش کار میهای افراد بهها و دیدگاهها، سلیقهشود. روش پژوهش کیو برای درک آسان ارزشآنان بررسی می

-ی دادهآوردلیل شیوه جمع کند. بهه ذهنیت مشترکی دارند را شناسایی میهای آماری قرار دارد و افرادی کبر پایه تحلیل

این روش در پی پاسخ به این آگاه شد.  کنندگانمشارکتتری از ذهنیت طور عمیقبه توانمیها آن سازیمرتبها و 

شناخت  جایبهشد. او  ( ابداع1935) 1و توسط ویلیام استفنسون« سازد؟می فردمنحصربهچه چیزهایی افراد را »پرسش 

های مختلفی بود که امور مشترک جمعیت بزرگی از اشخاص، به دنبال درک اموری جداکننده افراد و شناسایی ذهنیت

از  شدهسادهگیرند. برای درک دنیای واقع، تصویری های آن در ذهن جا نمیتحت تأثیر ابزار نباشد. دنیای واقع و پدیده

کنیم. ذهنیت فرد، تصور فرد از چگونگی کارکرد دنیای واقع و مبنای ایجاد می« ذهنیت»ری آن در ذهن خود یا به تعبی

ون با ابتدا تامساست و شناخت آن در علوم اجتماعی اهمیت باالیی دارد. « های افرادگیریگیری و تصمیمتحلیل، موضع»

متغیرها یا »وان نمایشگر همبستگی بین عنبه« r»را برای نمایش همبستگی افراد، آن را از حرف « q»انتخاب حرف 

برای معرفی روش خود، روی شناخت ذهنیت و همبستگی افراد  «Q»جدا کرد. استیفنسون نیز با انتخاب حرف « صفات

و روش کی درواقعداند. ها را ساخته ذهن افراد میها را ذهنی دانسته و واقعیتشناسی کیو دنیای انسانروشتأکید کرد. 

ود. شتوسط خودشان ساخته می فردمنحصربهصورت دنیای ذهن افراد است؛ ذهنیتی که به سویبهایش راهی دنبال گشبه

 بندی افراد از حیث تنوع در دنیایعینیت یا دسته»را با « ذهنیت یا شناسایی دنیای ذهنی افراد»این روش تالش دارد تا 

چندین دهه از حضورش، هنوز در اغلب منابع  اوجودبروش کیو . (1395)خنیفر و مسلمی،  را در هم آمیزد« ذهنی

   ها از فراوانی کمتری برخوردار است. و کاربرد آن نسبت به سایر روش نشدهپذیرفتهیک روش  عنوانبه

های بیرونی آن با توجه به گرایی است که جهان پیرامون بیانی از ذهنیات و پدیدهگرایی در مقابل عینیتذهنیت     

ر ، ذهنیت نوعی رفتار یا فعالیت است که بر اساس اثرش ببنا برعقیده استیفنسونخواهند بود.  سنجشقابلانی ادراک انس

شود تا ذهنیت خود را بر اساس و درک خواهد بود. بنابراین در روش کیو از فرد خواسته می شناساییقابلمحیط اطراف 

در پژوهش آنچه اهمیت دارد، توضیح فرد درباره (. 1392ران، و همکا فردداناییاین عوامل در قالب مدلی ارائه دهد )

از دخالت پژوهشگر پیدا شود.  دهندهپاسخبرای در امان ماندن توضیحات  حلیراهتجارب خود است. بنابراین باید 

                                                           
1. William Stephenson   



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

150 

، 1بارکر)سازی پژوهشگر سنجیده شود دهنده، البته بعد از مفهومآورد تا نظر پاسخشناسی کیو فرصتی را فراهم میروش

کند. این را فراهم می« ادراکات و عقاید فردی»بندی امکان شناسایی و طبقه« ذهنیت»(. روش کیو ضمن مطالعه 2118

های کمی و کیفی و یک های افراد است. این روش ترکیبی از روشها و دیدگاهها، سلیقهروش برای درک آسان ارزش

ست. با توجه به نقش آن در آشکارسازی الگوهای مختلف تفکر، کیفی و در مند از ذهنیت اپایه علمی برای مطالعه نظام

فر و )خنی پردازدبندی افراد میبه دسته« های اصلیتحلیل عاملی و تحلیل مؤلفه»های آماری مانند ادامه با کاربرد روش

 .(1395مسلمی، 

 

 . فرایند اجرای روش پژوهش کیو 93-1

 دنبال کرد.  1-39توان در مراحلی به شرح جدول فرایند اجرای پژوهش کیو را می   
 . مراحل اجرای روش پژوهش کیو  8-93جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 1

 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمونه گیرینمونه 2

 مایش کمی  های مصاحبه و پیبا استفاده از روش هاآوری دادهجمع 3

ژه و ها، محاسبه مقدار ویهای کیفی، تشکیل ماتریس همبستگی، شناسایی و استخراج عاملتحلیل داده هاداده وتحلیلتجزیه 4

 ها، برآورد امتیازهای عاملی و تشکیل آرایه عاملی  ها، چرخش عاملتعیین تعداد عامل

 ارائه پیشنهاد  ها وبندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

یری گویژه برای تصمیمهای متفاوت افراد در آن و بهدر این روش باید موضوعی انتخاب شود که شناسایی ذهنیت      

چون  توان سؤاالتیهای بیانگر ذهنیت کمک کند. برای نمونه میسازی دادهمرتب مهم باشد. سؤاالت تحقیق نیز باید به

از  موردبررسیها و نظرات نسبت به پدیده دامنه ایده»، «چه ذهنیتی دارند؟ موردبررسییده درباره پد کنندگانمشارکت»

د. را مطرح کر« شود؟ها میهایی باعث شباهت یا تفاوت در دیدگاهچه ویژگی»و « ونه است؟گچ کنندگانمشارکتطریق 

 ست. قابل انجام ا 2-39به شرح جدول « نفرهتکو  چندنفره»پژوهش کیو در دو نوع 
   موردبررسی. انواع الگوی اجرای پژوهش کیو بر اساس نمونه 1-93جدول  

 توضیح انواع ردیف

 های مشترک افراد درباره یک موضوع برای شناسایی دیدگاه چندنفره 1

 های یک فرد برای شناسایی دیدگاه نفرهتک 2

 

 

 

                                                           
1. Barker  
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 گیری در روش کیو. مالحظات نمونه93-9

دگان کننبرای شناسایی ذهنیت افراد را مشخص کرد و در ادامه باید مشارکت موردبررسیحورهای ابتدا باید قلمرو یا م

پندارد، متأثر از موقعیت و در پژوهش و هدف از شناخت ذهنیت آنان را تعیین نمود. آنچه شخص درباره موضوع می

گیری مورد ه باید در نمونهخواهد بود ک« تجربه شخص، رابطه خاص، شرایط مشخص یا زمانی خاص»مواردی چون 

های ذهنیت»شوند که نمایانگر عنوان نمونه انتخاب مینحوی بهبه موردنظرتوجه قرار گیرد. در ادامه تعدادی از موارد 

باشند. هدف این روش، شناسایی الگوهای ذهنیتی افراد است و دنبال تعمیم نیست. به همین دلیل نمونه آماری « مختلف

 .(1395)خنیفر و مسلمی،  شودهدفمند انتخاب می صورتبهموضوع پژوهش  کوچک متناسب با

 

 آوری داده در روش کیو. مالحظات جمع93-4

 شود. انجام می 3-39ها در دو مرحله به شرح جدول آوری دادهدر روش کیو جمع
 آوری داده در پژوهش کیو  های جمع. انواع روش9-93جدول    

 توضیح انواع ردیف

 های مختلف درباره موضوع یا فضای گفتمان آوری انواع داده در قالبجمع آوری از فضای گفتمانعجم 1

  کنندگانمشارکتبندی کیو بر اساس دستورالعمل مربوطه توسط تکمیل جدول رتبه سازی کیومرتب 2

های رسمی شود. مصاحبهآوری میجمع« و یا ترکیبی از هر دو دومدست، اولدست»عبارات فضای گفتمان از منابع      

ی برای تهیه عبارات فضای گفتمان هستند. اولدستها و غیره، منابع با افراد مختلف، مناظرهیا غیررسمی پژوهشگر 

عبارات فضای گفتمان شوند. برای آن قلمداد می دومدستها نیز منابع ها و مانند آنها، داستانها، خبرها، روزنامهعکس

 شود. آوری میجمع 4-39به شرح جدول به سه صورت 
 آوری داده از فضای گفتمان   های جمع. انواع روش4-93جدول    

 توضیح انواع ردیف

 همراه پژوهشگران کنندگان بهارائه شفاهی یا کتبی عباراتی از فضای گفتمان توسط شرکت طبیعی 1

 ساختهمنابع پیشتهیه عبارات کیو از سایر منابع طبیعی و هم  ساختهپیش 2

 ساختهتهیه عبارات کیو از منابع طبیعی و منابع پیش ترکیبی 3

یز ساده یا هر چ طورکلیبهگفتگوها، تصاویر، فیلم، نقاشی، متن، قطعات موسیقی و »محتوای فضای گفتمان شامل      

ای از مطالب متنوع و شامل مجموعه ، این فضادیگرعبارتبهبا آن موضوع ارتباط دارد.  ایگونهبهای است که پیچیده

. برای تشکیل مجموعه کیو، ابتدا باید اندشدهمطرحگوناگون مرتبط با موضوع پژوهش است که در میان اهالی گفتمان 

د. را فراهم کر کنندگانشرکتآوری شده از نمونه کیو را بازبینی و با نگارش همسان شرایط درک یکسان عبارات جمع

های موجود در ارتباط با موضوع بررسی را بدون ها و دیدگاهکل ذهنیت ازمتعادل، تصویرجامعی  یک مجموعه کیوی

رح به ش« ساختاربیباساختار و »سته د های کیو به دوکند. نمونهو به شکلی محدود شده فراهم می داریجانب هرگونه

 شود. تقسیم می 5-39جدول 
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 فته از فضای گفتمانهای کیو برگر. انواع نمونه0-93جدول    

 توضیح انواع ردیف

 قرایی()است ترکوچکبندی مشاهدات اولیه با موضوعات بندی عبارات با یک نظریه )روش قیاسی( یا دستهطبقه باساختار 1

 تمانفبندی در انتخاب نمونه معرف از فضای گاهمیت بودن طبقهبندی برای عبارات فضای گفتمان یا بیفقدان طبقه ساختاربی 2

باشد و  یموردبررسمتناسب با نمونه  اندازهبهنمونه کیو با انتخاب تصادفی یا غیرتصادفی تعدادی از عبارات باید       

نی باید عبارات پیچیده و طوالشود. باید تا حد امکان یا کم بودن آن با تهدید یا سوگیری در نتایج مواجه می ازحدبیش

به نحوی ساده و کوتاه شود که به اصل معنا خللی وارد نشود. برای تعیین تعداد  کنندگانمشارکتسواد  برحسبرا 

شود. پس از مشخص شدن عبارات، عبارت توصیه می 91تا  61عبارات کیو مالک قطعی وجود ندارد و اغلب بین تعداد 

متر بنام سانتی 6×3د به ابعا هر عبارت بر روی یک کارتگیرد به این نحو که طراحی کارت صورت میدر گام بعد، 

نگ، اندازه، ر ازنظرها شوند تا غیر از محتوای عبارت هر کارت، تمایز دیگری بین کارتنوشته می ایگونهبهکارت کیو 

ند. شوصورت تصادفی انتخاب و در پشت کارت نوشته میها بهشماره کارتقلم و اندازه حروف وجود نداشته باشد. 

کیو یا  شود. نمودارکنندگان تکثیر میدهند. دسته کیو به تعداد مشارکترا تشکیل می« کیودسته »ها مجموعه این کارت

رتیب گیرد تا تبندی کیو اغلب نمودار بزرگی از جنس مقوا یا تخته بزرگ است که در اختیار فرد قرار میجدول رتبه

کننده ر طیف مدرجی وجود دارد که مشارکتها بر روی آن مشخص کند. در این نمودادلخواه خود را با قرار دادن کارت

ز صورت متقارن ابندی طیف بهکند. اغلب درجهها را بر اساس میزان موافقت یا مخالفت خود بر نمودار توزیع میکارت

«-x » تا«+x » است. مقادیر منفی بر مخالفت و مقادیر مثبت بر موافقت با محتوای کارت داللت  6-39به شکل جدول

    (. 1395حالت خنثی یا مردد تعلق دارد )خنیفر و مسلمی،  بهقدار صفر م و دارند
 ها.  نمودار طیف ارزشی برای توزیع کارت1-93جدول 

4+ 3+ 2+ 1+ 1 1- 2- 3- 4- 

         

         

شرح  کنندگانسازی را برای مشارکتسازی کیو به دستورالعملی نیاز دارد که شرایط عملی مرتببرای اجرای مرتب      

نده معرفی و مفهوم درجات مثبت، منفی و صفر توضیح داده کنسازی به مشارکتدهد. در این دستورالعمل طیف مرتب

خصی بندی مشاختیاری یا اجباری است. در توزیع اجباری طیف یا درجه توزیعشود که میشود. سپس توضیح داده می

ها از گیرد. در توزیع اختیاری، توزیع کارتهای معینی قرار میداد کارترود و در هر درجه از این طیف، تعکار میبه

 توان فضاییکند. سپس میکننده با آزادی عمل و برحسب میل خود آن را ایجاد میپیش مشخص نیست و هر شرکت

کرد و از  روی میز پخش ها راتوان کارتبا مقایسه کلی بتواند بهتر انتخاب کند. برای نمونه می کنندهشرکتایجاد کرد تا 

ای هدینبکند و سپس با درجه بندیدسته« نظرموافق، مخالف و بی»ها را در سه گروه خواست که کارت کنندهشرکت

رده و ها را بررسی کبندی تمام شد، به دقت نحوه قرارگیری کارتسازی کند. وقتی فرایند رتبهآن را مرتب شدهمشخص
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-کنندگان میدر این مرحله اگر الزم بود از شرکتکنیم. خود مقایسه می موردنظربا توزیع  های هر ستون راتعداد کارت

 بندی کیو یادداشت و موارد غیرطبیعی و خاصخواهیم تغییراتی در توزیع خود ایجاد کنند. سپس نتایج را در جدول رتبه

 نامه اطالعات تکمیلی طراحی خواهد شد. دردر گام بعد پرسشکنیم. را برای بحث بیشتر در مصاحبه پایانی انتخاب می

  ها مفید باشند. در تفسیر و تأیید عامل کهنحویبهشوند این مرحله سؤاالت مرتبط با موضوع پژوهش مطرح می

 

 ها در پژوهش کیووتحلیل داده. مالحظات تجزیه93-0

هایی برای قرار گرفتن در دارای شباهت هآمددستبهدر گام نخست باید راهبرد تحلیل را مشخص کرد. نمودار کیوهای 

افرادی که ذهنیت مشابهی نسبت به ها است. ها یا عاملیک گروه مشخص هستند. هدف از پژوهش کیو کشف این گروه

ا ها یک عامل رای مشابه انجام داده و نمودار کیوهای آنگونهبندی کیو را بهموضوع پژوهش داشته باشند، فرایند رتبه

ن های کیو است. مبنای ایترین روش آماری برای تحلیل ماتریس دادههد. بنابراین روش تحلیل عاملی، اصلیدشکل می

روش همبستگی بین افراد است. روش تحلیل عاملی کیو، نظرات فردی راجع به موضوعی را به کمترین عوامل تقلیل 

افراد است. این روش تحلیل عاملی از دو بعد با نوعی نمایانگر به اشتراک گذاشتن تفکر بین دهد و در حقیقت بهمی

 تفاوت دارد.  7-39روش تحلیل عاملی معمول به شرح جدول 
    دو تفاوت تحلیل عاملی در روش کیو با تحلیل عاملی معمول. 3-93جدول 

 تفاوت ردیف

 متغیرها جایبهتحلیل عاملی روی افراد  1

 است.  « عینی»و در تحلیل عاملی معمول « هنیذ»ها در تحلیل عاملی کیو شیوه سنجش داده 2

پس از پردازش آماری با تحلیل عاملی و مشخص شدن میزان شباهت یا همبستگی یک نمودار کیو مربوط به یک       

دهد که یک نمودار کیو تا چه میزان شبیه به عامل است. شناسایی بارزترین شخص با یک عامل یا بار عاملی، نشان می

شود. در مرحله بعد باید تعیین شود که هر یک سلسله محاسبات ریاضی بر روی ماتریس همبستگی انجام میعامل با 

را برای تعیین  قبولقابلدهد. در ادامه باید معیاری منطقی و را پوشش می شدهگردآوریهای عامل چه میزان از ذهنیت

مرحله بعدی قرار داد.  مورداستفادهرا « تحلیل موازی»و  «معیار همفری»، «گاتمن–معیار کایزر »ها مانند تعداد عامل

نگرد تا ها است که در آن پژوهشگر با حرکت در فضای مفهوم از زوایای مختلف به موضوع پژوهش میچرخش عامل

ورت تواند صمی« ریاضی، دستی و ترکیبی»ها با سه روش را بهتر درک کند. چرخش عامل کنندگانمشارکتزوایای دید 

بندی کیویی حاصل از نتایج تحلیل عامل رسید. پس از به دست آمدن رد. در نهایت باید به یک آرایه عاملی یا دستهگی

-ها یا تعیین معنی و تعریف دقیق آنها، نوبت به تفسیر دقیق عاملهای مهم و چرخش آنو عامل دارمعنیبارهای عاملی 

ن های از افراد در یک گروه با بیشتریدارد و باید با توجه به گزاره رسد. این مرحله به خالقیت پژوهشگر بستگیها می

 (.  1395کند )خنیفر و مسلمی،  بندیعنوانها را موافقت یا مخالفت، گره
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 م چهلفصل 

  روش پژوهش اپرا     
 

            اپرا هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش

 اهداف یادگیری

 اپرا پژوهشروش فهوم آشنایی با م             

  اپراروش گیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

   اپراوش رآوری داده در مالحظات جمعآشنایی با 

   اپرادر روش  هاتحلیل یافته آشنایی با مالحظات          
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 مقدمه

 یمغز بارش نوعی ریقط از شودمی تالش آن در که است اکتشافی حدودی تا و گیریتصمیم مندنظام روش یک پراا

به معرفی این روش و چگونگی کاربرد آن پرداخته  فصلد. در این وش ارائه حلراه مسئله یک خصوص در مندنظام

 خواهد شد. 

 

 . مفهوم روش پژوهش اپرا 41-8

از . شد ابداع 1981 دههتوسط یک شرکت فنالندی و  بار یننخست ه،ندوگا تیمو معروف به  اپراروش پژوهش 

ز حاصل ا تتسهیال و هاروش بر تمرکز با عمومی و خصوصی هایشرکت سازمانیتوسعهتأکید بر  آنیات خصوص

 ، شده هماهنگتفکرات، پیشنهادهای » ای از کلماتخالصه OPERAاپرا یا  مفهوم. استو رهبری مشارکتی  کارگروهی

باشد و همه این می «تعهد و انرژی ،ایده ،قیتالخ» ایجاد برای ابزاری روش این. است 1«تنظمی و بندیرتبه ،شریحت

 است.  گروه نوآور نیروهاینمایان شدن برای « مشارکت»به   موارد بر اساس باور عمیق

کنند که به کمک آن مطالعه بر روی های مطالعه موردی معرفی مییکی از روش عنوانبهبرخی منابع این روش را      

تری را بر اساس ریزی خالقانهگیرد. این روش فرایندهای برنامهرت میصو یک مورد خاص مانند یک شرکت خاص

و بررسی  بحثبا های حل مسئله روش درواقعدهد. دست میکننده بهبینی افراد شرکتهای جدید حاصل از پیشراه

معی، باعث های جطول فرایند مباحثهگیرد. این نوع مشارکت در صورت می موردنظرکنندگان درباره فرایند شرکت

رای روش اپرا ب.حاصل خواهد شد یجانتالزم بر اساس  اتتغییرانجام باالبردن ظرفیت بحث و  اهداف هب تعهدافزایش 

 بسیار مفید است. « انگیزی، حل مسئله و فرایندهای توسعهذهن»اجرای 

 

 . فرایند اجرای روش پژوهش اپرا41-1

 شود. یاجرا م 1-41روش پژوهش در فرایندی به شرح جدول 
 . مراحل اجرای روش پژوهش اپرا  8-41جدول  

 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 1

 گیرندگانانتخاب گروه هدف و تصمیم گیرینمونه 2

 آوری دادهو جمع های با سؤاالت بازپرسشنامه باارزیابی نیازهای اولیه  هاآوری دادهجمع 3

طراحی مجدد ها و برگزاری جلسات اپرا، ارائه بازخورد به یافته ،آوری شدههای جمعوتحلیل دادهیهزتج اهداده وتحلیلهتجزی 4

 هاآوری و تحلیل روی آن، جمعبا سؤاالت باز پرسشنامه

 ها و ارائه پیشنهادهای احتمالی از یافتهنهایی گیری نتیجهبحث و  گیریبحث و نتیجه 5

                                                           
1. Own thoughts, Paired suggestions, Explanation, Ranking and Alignment   
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، جلسات اپرا هاگیرندگان و تحلیل روی آنها از طریق پرسشنامه از گروه هدف و تصمیمآوری دادهز جمعپس ا     

 شارکتم باپایان  در ورسد ایجاد تصمیمات دوگانه می به سپس و شروع شخصیایده اولیه با اپرا شود. جلسات آغاز می

ا را در ه. دبیر جلسه بحثشودمیمتخصص هدایت ی ادبیرجلسه توسط گروهجریان بحث . رسدمی پایان به گروه کل

آغاز  سؤال یا موضوع یکارائه  باکند. او جلسه را کمک میتغییر موضوع بحث به حفظ و  یزمان چارچوبداخل 

عنوان محصول چنین تصمیمات مستخرج از مباحث را بهاو همدهد. کامل آن ادامه می تعریفو تا رسیدن به  کندمی

 . 1(2116ارکیلیا و کلمپوا، ) کندت مینهایی یادداش

 

 گیریمالحظات نمونه. 41-9

گیرد و به همین دلیل آن را در گیری در سطح محلی یا سازمانی صورت میاین روش پژوهشی اغلب برای تصمیم

تا  6ین های کوچک بتوان هم با گرهاین روش را میکنند.معرفی می مطالعه موردیهای عنوان یکی از روشمواردی به

بزرگ باشد، دشواری اداره جلسه بیشتر  ازحدبیشنفر اجرا کرد. اگر گروه  61تا  41های بزرگ بین نفر و هم با گروه 12

تری خواهند داشت. ورانههای بهرههای با تعداد مناسب، شرایط ارائه ایده و مجادلهکنندگان در گروهشود. شرکتمی

-جفت صورتبهافراد جداگانه، در ادامه  صورتبهشود که فرایند کار ، توصیه میکنندهشرکت 61بنابراین با حداکثر 

کار را دنبال کرد)ارکیلیا و کلمپوا،  نفرههشتو در نهایت با گروه  چهارنفرههای (، سپس با گروهدونفرههای ها)گروه

2116  .) 

ای هبرای نمونه سازمانگیری وابسته است. مهای مرتبط برای تصمیبه سطح سازمان و گروهگیری در آن هم نمونه     

وانند از تشوند، میهای مختلف مواجه میگیرنده شهری مانند شهرداری وقتی با مشکل اجتماعی مرتبط بین گروهتصمیم

ری از سوی شه این روش استفاده کنند. برای نمونه وقتی یک شهر با یک معضل فرهنگی در رابطه با رفتار تولید زباله

تواند با تشکیل یک کمیته ربط فرهنگی در شهرداری مانند معاونت فرهنگی میشود؛ واحد ذیوندان مواجه میشهر

حد ، بازیافت زباله، وازیستمحیط، وپرورشآموزش»و اجرا مانند  گذاریسیاستهای مرتبط در متشکل از دیگر دستگاه

گیرنده و باید با شناسایی افراد تصمیما اقدام کند. برای اجرای پژوهش اپر« خدمات اجتماعی و دیگر موارد مشابه

ا، تعداد هگیرنده در آنبا شناسایی این نهادها و افراد تصمیممرتبط شکل گیرد.  کمیتهگذار در هر بخش، یک سیاست

 شود. مشخص می موردبررسیجامعه یا نمونه 

 

 ها دادهو تحلیل آوری . مالحظات جمع41-4

با مشخص شدن نمونه گیرد. صورت می زمانهمطور ها به نوعی بهآوری و تحلیل دادهعدر این روش فرایند جم

یر در گبا اعضای مرتبط و تصمیم شدهمشخصهای مرتبط و های هر یک از کمیته، پرسشنامه اولیه بین منشیموردبررسی

ها کامل نیست و به پژوهش اپرا این دادهآوری شده، اما با رویکرد های جمعها یا دادهشود. با وجود پاسخآن توزیع می

                                                           
1.  Erkilia and Klempova 
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های مربوطه ای با حضور رؤسا یا دبیران کمیتهها نیاز است. به همین منظور جلسهآوری دادههای بعدی برای جمعگام

ال شود. حهای مرحله اول بازخورد داده میشود. در این جلسه به اعضای حاضر درباره نتایج حاصل از یافتهتشکیل می

کنند. در این مرحله شود که فوراً آن را تکمیل می خواستهها شود و از آنها پرسشنامه دوم به اعضا ارائه میاس آنبر اس

 تر خواهد بود. نقصتر و کمها دقیقپاسخ

دقیقه( برگزار  51بندی مشخص )اغلب تا جلسه را در درون خود بر اساس دستورالعمل و زمان 4هر کمیته اغلب تا      

 گیریبه چه نوع اطالعاتی برای تصمیم»کند. سؤال محوری در این نوع جلسات اغلب به این شکل خواهد بود که می

ر تدر گروه، تخصصی کنندگانشرکتتواند با درخواست هر یک از این سؤال می« درباره موضوع مربوطه نیاز دارید؟

نویسد و های خود را میکننده، ایدهدر ابتدا هر شرکت تر فکر کنند و نظر بدهند.شود تا افراد درباره موضوع عمیق

نهاد را تا چند پیش کنندهشرکتکند که هر کند. دبیر جلسه، تعیین میآماده می شدهمطرحپیشنهادهایی را برای موضوع 

ای برای نفرههای دوکنندگان به گروهپیشنهاد(. در مرحله بعد شرکت 11تا حداکثر  5توانند ارائه کنند )اغلب بین می

ائه کنند. با دلیل متقن ار پیشنهادشدهها باید در نهایت مباحث خود، پنج ایده برتر آنشوند. ها تقسیم میبحث درباره ایده

م گونه بحثی در کنار هها بدون انجام هیچهمراه با دالیل ارائه آن دونفرههای گروه ازنظربرتر  پیشنهادبعد پنج در مرحله 

شود. هر می گیریرأیها ادغام و در معرض همه اعضا قرار گرفتند، درباره آنحاال پیشنهادهای مشابه . گیرندقرار می

له آرا مشخص شود. در مرح ازنظرتا پیشنهاد برتر  دهدروی دیوار رأی می شدهنصببه پنج پیشنهاد برتر  دونفرهگروه 

کنند. برای انجام مراحل جلسه اپرا باید را، بحث میشده بر اساس آ انتخاببعد اعضای گروه روی پیشنهادهای برتر 

 وجود داشته باشد. دقیقه  55و اغلب در زمان حدود  2-41بندی مشخصی مانند جدول برنامه زمان
 بندی مراحل اجرای جلسه به روش اپرا  . زمان1-41جدول           

 زمان اقدام ردیف

 دقیقه 11 ارائه مقدمه در شرح فرایند و طرح سؤال  1

 دقیقه 5 های اصلی شکل گرفتهسازی یا نوشتن ایدهتفکر فردی و پیاده 2

 دقیقه 11 ارها روی دیوهای برتر و نصب آنو مبادله تفکرات و پیشنهادها برای انتخاب ایده دونفرههای شکل دادن گروه 3

 قهدقی 11 هاآن شدهارائهبرای پیشنهادهای  دونفرههای ارائه دالیل گروه 4

 دقیقه 11  شدهارائهبه سه پیشنهاد از مجموعه همه پیشنهادهای  دونفرهرأی دادن هر جفت یا گروه  5

 دقیقه 11 نندگان  کها و پیشنهادهای با حداکثر حمایت از سوی شرکتها بر طبق نتایج آراء و بحثتنظیم کردن رتبه ایده 6

 دقیقه 5 حله بعدختم جلسه و توضیح درباره نتیجه نهایی برای مر 7

 با ابلهمق برایگیر و مجری، پیشنهادهای مشخص ارائه خواهد شد. با توجه به نتیجه نهایی برای هر کمیته تصمیم     

 دهیسازمانرای ببا سؤاالت باز  پرسشنامهاز ابزار  مختلف،های گروه با کارو  زمانی محدودیت از ناشی منفی تأثیر

ظات . برخی از مالحشود. پرسشنامه باید بعد از ارائه توضیحی درباره روش اپرا توزیع شودها استفاده میداده تردقیق

 (. 2116)ارکیلیا و کلمپوا،  مرور کرد 3-41توان در جدول مهم در اجرای روش اپرا را می
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 . مالحظاتی در روند اجرای پژوهش به روش اپرا  9-41جدول  

 مالحظات ردیف

 برای فعالیت در فرایند پژوهش  کنندگانشرکتآزاد بودن  1

  یافتهاختصاص زمانی هایدوره در بینانهواقع هدافایجاد ا 2

 پرهیز از شروع کار بدون اطمینان از مدیریت زمان 3

 در صورت امکان کنندگانشرکتکسب اطالعاتی درباره  4

 اطمینان از توانایی مدیریت زمان دبیر جلسه یا تسهیلگر   5

 های نوبرخورداری دبیر جلسه از شخصیت مشوق و محرک بروز خالقیت افراد و منعطف در برابر ایده 6

 بندی و خالصه کردن مباحثتوانایی دبیر جلسه برای طبقه 7

ونه در نمهای آموزشی هم استفاده کرد. برای ویژه ارزیابیتوان برای ارزیابی بهریزی از این روش میعالوه بر برنامه      

اب با انتخ آموزاندانش جلسه،نخستین  در .بود خود یادگیری یندافر ارزیابی به آموزاندانش تشویق هدف پژوهشی،

مؤثر و  عوامل روی بر دوم، جلسه در. ندرا شناسایی کردها در آن شدهآموخته اتموضوع کمترین و بیشترینها، درس

با هم  «یادگیری روند بر تأثیرگذار عوامل و موضوع»مورد  دو ره سوم، جلسه درمرکز شد. تیادگیری  مانع در

ی برای توافق رو دونفرهی یا جفتبحث در قالب  سپسو  آغاز فردیهای واکنش با جلسه هر .گرفت قرار موردبررسی

 آموزاندانش نصب تا همه کالس دیوارروی  دونفرههای گروه نتایجیابد. ادامه میدر هر رده  ردامو ترینمهماز  مورد سه

جدیدی  بندیگروه، آموزانمورد برتر مشخص شود. در ادامه دانش پنج تا ندهد یأرتر از دید خودشان مهممورد  سهبه 

 .شدنمایش داده  جدولدر قالب  آراء کل تعدادرا تشکیل دهند. برای منظور  تریبزرگ موضوعاتبا موارد را انجام تا 

روی  آموزاندرباره موضوعات انجام شد. برای این منظور دانش هحثابسازی با مسازی یا مضموندر ادامه مرحله تم

در  مانع یا هکنندتقویت در پشتیبانی از عوامل منفی یا مثبت رباتجاز  یهاینمونهها به آن.کردند بحث عوامل بین روابط

 نعنوابهاین پیشنهادها . دادندد ارائه بهبو برایرا  ییاهپیشنهاد آموزاندانشیادگیری اشاره داشتند. در همین راستا 

 91قرار گرفت. هر یک از مراحل حدود در زمان  مورداستفادهو بحث روی آن  آموزشی برنامهراهنمایی برای نوشتن 

 برای کوتاه مقاله یکتا  شد خواسته آموزاندانش از سومحله مرکننده انجام شد. در شرکت 15دقیقه و با حضور 

معی با فردی و ج یادگیری یندافر ارزیابی رای. روش اپرا ببنویسند برنامه کلاز  خود شخصی رییادگی روند توصیف

شود تا  ای فراهم میزمینه آموزی یا دانشجوییدانش کوچکهای گروهبا این روش و در های جمعی مفید است. مباحثه

آموزان یا زخوردهای چندگانه از سوی دیگر دانشهای چندگانه و باپس از ارزیابیآزادانه تجارب خود را ارائه نمایند. 

-روش اپرا باعث مشارکت فعاالنه دانشگیرد. تری شکل میهای کاربردیتر و ایدهجویان، شناخت، تفکر عمیقدانش

ها شود.در کنار این مزایا آنها میهای درسی و کمک به بهبود ظرفیت یادگیری درسآموزان و دانشجویان در برنامه

نفره هم انجام  8تا  6 ترکوچکهای توان در گروهها را میارزیابیگیرند. گروهی را تمرین کرده و یاد می فعالیت

 (. 2116داد)ارکیلیا و کلمپوا، 

 دهد. را نشان می موردبررسیهای های تکمیلی از گروهآوری دادهیک نمونه پرسشنامه نهایی برای جمع 1-41شکل       
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 (1111 کلمپوا، و ارکیلیا)نه پرسشنامه نهایی در پژوهش به روش اپرا . یک نمو8-41شکل 

 . مزایا و معایب روش پژوهش اپرا41-0

 . (2116 کلمپوا، و ارکیلیا)مرور کرد 4-41توان در جدول ترین مزایا و معایب روش پژوهش اپرا را میبرخی از مهم
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 بندی مراحل اجرای جلسه به روش اپرا  . زمان4-41جدول 

 معایب مزایا ردیف

 عنوان دبیر که با روش اپرا آشنا باشند. کمبود افرادی به دادن فرصت طبیعی به هر فرد برای شرکت 1

 از دست دادن برخی پیشنهادهای خوب  ایجاد فرصت مشارکت برای اکثریت خاموش 2

 دشواری کنترل مدیریت زمان استفاده از حافظه گروهی  3

 تخصصی جایبهاحتمال انتخاب شدن پیشنهادهای عمومی  در یک مبنای برابر ارزیابی هر پیشنهاد 4

  ها بر روی نکات کلیدیهدایت متمرکز بحث 5

  ایجاد انگیزه برای کار گروهی اثربخش 6

  مورداستفادهورتر کردن زمان بهره 7

  مندتلفیق خالقیت با فرایند نظام 8

  بحل منتخمتعهد کردن کل گروه به راه 9

  تمرینی برای بحث، گفتگو و ارائه استدالل و ایده 11

  های نو برند  ترویج ایده 11

  دربرگیرنده هر دو بعد شنیداری و دیداری  افراد در مباحثه 12

  افزایش دموکراسی درون گروه 13

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

512 

 م یکوچهلفصل 

  روش پژوهش ژانرشناسی     
 

 ژانرشناسی پژوهشهدف کلی: آشنایی با روش 

 اهداف یادگیری

 ژانرشناسی پژوهشروش فهوم آشنایی با م 

  ژانرشناسیروش گیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

  ژانرشناسیروش ها در آوری دادهمالحظات جمعآشنایی با 

  ژانرشناسیروش ها در مالحظات تحلیل یافتهآشنایی با 
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 مقدمه

یا تحلیل ژانر یک روش پژوهش کیفی است. در این فصل به معرفی مفهوم و فرایند اجرای  روش پژوهش ژانر شناسی

 این روش پرداخته خواهد شد.

 

 . مفهوم روش ژانرشناسی48-8

نیز وجود دارد که در این کتاب از عنوان  1«مطالعات ژانر و تحلیل ژانر»هایی چون روش ژانر شناسی با معادل

 شود. این موارد استفاده میبا پوشش همه « ژانرشناسی»

  مسائل بهتأکید بیشتر میالدی  81ی زبان، از دهه سطحهای و بررسیهای تحلیل متن ضعف روشوجود ه دنبال ب     

 مکال تحلیلرا فراهم کرد. یعنی در های ارتباطی مدلزمینه ظهور ، زبان در ارتباطیرویکردهای  و فرهنگی -اجتماعی

جه های ساختاری آن مورد توبا تأکید بر ابعاد اجتماعی زبان ارتباطی و ویژگی ارتباطی هایلمدنوشتاری یا گفتاری، 

 با اصخ نومت هایالگوو تأکید بر « در سطح جمله گرامر وها بررسی واژه»فراتر از  ساختار از منظور البتهقرار گرفت. 

 قبلی ایهشیوه برخالف« ژانر تحلیل»را ایجاد کرد. « رژان تحلیل»رویکرد زمینه ظهور  اینبود.  آن ارتباطی هدف به توجه

ه کند. بتوجه می« خاص شرایطآن  در کالمگونه بودن این ییچرا» و به ، ابعاد تشریحی خاص خود را داردکالم تحلیل

« یقعال و یلتحصی پیشینه فرهنگ،»برگرفته از  ذهنی هایکلیشهو « مخاطب ذهن» بهیا پژوهشگر  گرتحلیلآن معنا که 

 در این نوع تحلیل مورد جامعه ذهنی هایکلیشه بررسیو لزوم  «مخاطب»توجه خواهد داشت. این امر باعث برجستگی 

 که داشت هتوج بایدشود. های نسبتاً مشابه مانند تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا میپژوهش و تمایز آن با دیگر پژوهش

 موردبررسی امعهبرای آن ج خاصی برای تحلیل عامل امر، همین هک دارد را خود خاص فرهنگ موردبررسی جامعه هر

 هدف به توجه با ،جامعه یک در« افراد دانشگاهی، بازاری یا دیگر موارد»های خواهد بود. برای نمونه هر یک از گروه

با  «ژانر حلیلت»اران روش ذگاز پیشروان و بنیان« لز سووای»های تحلیلی خاص خود را خواهند داشت. جنبه ارتباطی،

با این  د.بو خاص اهداف برد پیش برای زبان ازیا استفاده  )ای اس پی(ویژه اهدافرای ب انگلیسیتأکید بر آموزش زبان 

 صیفتو به «ژانر تحلیل» راستا این در کند. مرتفع را آنرا بشناسد و  خاص شرایط درمخاطب یادگیرنده  نیاز کههدف 

 خاص موقعیت هر در موردنظر اهدافدر رابطه با  هاآن تشریح و ارتباطی هایموقعیت برای موردنیاز زبانی هایویژگی

 پردازد. می

ه مخاطب با توجه بمحتواهایی  یهاگفتمان هایسازه تحلیل بربا تأکید یا ژانرشناسی یک روش کیفی  «تحلیل ژانر»     

ررسی شناسی تا باز مطالعات زبانای گسترده دامنهند توایاین روش تحلیل م. است «استفاده و تفسیر تولید،» در ژانر

رد. اجتماعی در انواع محتوا را در بر گی-و همچنین درک گسترده از شرایط فرهنگی گفتمانی هایشیوهپویایی  پیچیدگی

یل لگیری فرایندهای اجتماعی شده است. یکی از مبانی اساسی برای تحهایی که گاهی مبنای شکلمطالعه گفتمانیعنی 

است  «ارتباط»ای موضوع دلیل پوشش چنین دامنه گستردهژانر یا ژانرشناسی، آگاهی و درک مناسب از دانش ژانر است. 

                                                           
1. Genre Studies or Genre Analysis  
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 اشاره دارد. زیرا در ارتباط به چینش چند کلمه با یک دستور زبان مشخص یا تولید انواع محتواهاامری فراتر از به که 

مورد توجه و  1«متن و زمینه آن متن»ای از ود و با توجه به مخاطب، دامنهشنیز توجه می اثرگذاری مطلوب روی مخاطب

 تنماز جمله محیط « متن اطراف محیط»دارد اما زمینه متن بر  «شدهنوشته کلمات» به اشاره متنگیرد. تحلیل قرار می

 ون خاص با ابعادی چ بانیزبر اجزای  «متن عنوانبه گفتمان»کند. تأکید می آن نویسنده زندگی وضعیت یا ایجادشده

اما . اشاره دارد« ای و امثال آن، بین زمینهایبندی، همبستگی بین جملهشناسی، گرامر، نحو، سازمانصوت یا واج»

سیرهای محتمل تفبا تأکید بر زمینه متن و انواع هایی فراتر از بروندادهای متنی دربرگیرنده تحلیل «ژانرعنوان بهگفتمان »

 مختلف است.های در زمینه درباره متن

 رد« کلی انتقادی نظریه» از ایشاخه عنوانبه «ژانر نظریه»با استفاده از  که است علمیرویکرد  یک« انرژ همطالع»     

ترین رویکردهای از مهمپردازد. به تحلیل می« امثال آن و شناسیزبان هنر، ادبیات،» جمله از مختلف حوزه چندین

 اشاره کرد.  1-41توان به مواردی به شرح جدول می« سی یا مطالعه ژانرژانر شنا»پژوهشی 
 . انواع رویکردهای پژوهش ژانرشناسی یا مطالعه ژانر8-48جدول 

 توضیح رویکرد ردیف

 بر اساس آن ارائه زمینه و داستان مجموعه در ایجادشده ژانر و داستان ساختاری عناصر ترکیببررسی  هنری 1

 ادبی، فیلم و دیگر مواردهای ژانر نظریه

 بخشی زبان ساختار کهاینو  «مندنظام کاربردی زبانشناسی و ادبی سبک» مکتببا تأکید بر دو  شناختیزبان 2

 در ژانر بودن مفید زمینه در هایپژوهشاست. در آن  متن اجتماعی زمینه و متن از ناپذیرجدایی

 .گیردمی قرار توجه مورد وپرورشآموزش

برای  ژانر آموزشی پیوندهایو بررسی  "ESP" یا خاص اهداف برای انگلیسیبا تأکید بر آموزش زبان  زشیآمو 3

  زبانانگلیسی غیر آموزان زبانبه  کمک

 هاهای اجتماعی، گفتگوها و سخنرانیکنشانواع بررسی نقش ژانر در  اجتماعی کنش 4

ل را با رویکرد تحلی« های کامپیوتری، ادبی و امثال آناب، فیلم، بازیکت»در برخی موارد انواع مطالعات مرور و نقد      

های مختلف از یک ژانر تحلیل ژانر یک فرایند مطالعاتی برای بررسی نمونه درمجموعدهند.  قرار می موردبحثژانر 

 ها است. آن« اهداف، فراساختار و انتخاب زبانی»ها بر مبنای ها و تفاوتمنظور تحلیل مشابهتخاص به

 

 مندشناسی کاربردی نظامشناسی در زبان. ژانر48-1

 دهیازمانس فرهنگی هایایدئولوژی بر مبتنی هایفرهنگ در «زبان»، بر این باورند که کاربردی زبانشناسیپژوهشگران 

ود در یک از شبکه معانی موج زبانشناسی انتخاب آن در کهست ا کل یک عنوانبهدر این رویکرد، نظام . است شده

 و ثبیتت فرهنگ گفتمان سیستم توسطاست که  فرهنگ آن دهندهتشکیل« اجتماعی نشانه. »گیردمی صورتفرهنگ 

 رهنگف یک در افرادی است و تکراربرای ایجاد متن،  وضعیت وعیا ن متنتولید  هایزمینهدر این شرایط . شودمی حفظ

                                                           
1. Text and Context  
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 نواعا گیریشکل در فرهنگی هایهزمین بر رویکرد. این نندکمی عادت فرهنگ آنتکرار شده در  وضعیت انواع، با خاص

 به ادبیات، رد سبک بر صریح تمرکزبر این اساس با . رددا تأکید متن گیریشکل در زمینه شو نق «تکراری هایوضعیت»

 دانش به هازمینه ینا و دهدمی نشان را متون براثرگذار  هایزمینه ژانر، روی بر تمرکزکند. می کمک سوادآموزی آموزش

 . کنند ایجادخود  فرهنگیهای مبتنی بر آگاهی متن بتوانند تاکند کمک می آموزان

 

 های اجتماعی . ژانرشناسی در انواع کنش48-9

 خارجی علت»در این رویکرد  .کنندمیتکراری استفاده  اجتماعیهای برای مطالعه کنش ژانر زابرخی پژوهشگران 

 رهاژانگیرد. در این رویکرد مطالعه مورد توجه قرار می اجتماعی ساختارهای عنوانبه هاموقعیتبر با تأکید « گفتمان

فتار تشریح انواع ر و دانش پایه «ژانر». بر این اساس هستند تکراری اجتماعی ساختارهای به پاسخ برایمناسب  روشی

 ژانرها توصیفدر « درک» مفهومخواهد بود. « یاجتماع شناخت»و عامل مهمی در  است اجتماعی هایفعالیتو  جوامع

 بازیکنان .در بافت اجتماعی بسیار مهم است. برای مثال در بازی تنیس افراد در حال برقراری ارتباط با یک توپ هستند

ها بادلهم این. کنندمی مبادلهبا ابزار راکت خود  را بلکه آن کنند،نمی عوض را توپ در این فرایند ارتباطی هر بار تنیس

تواند معنای متفاوتی یک مراسم می عنوانبهی هر بازی معناگیرد. یا همان زمینه صورت می بازیدر چارچوب قوانین 

 یژانریک بازی دوستانه با یک بازی در یک رویداد مهم مانند تنیس ویمبلدون هر کدام  مثالعنوانبهداشته باشد، 

 حاکم بر آن درک کرد.  تشریفات رکد بدون را متن ،تواننمیمتفاوت دارند و 

 بهتر و برای مطالعه آن باید در سطحی پیچیده است فرهنگ یک در موجود ژانرهای از ایمجموعه «ژانرها مینهز»     

های  نظام»بر همین منوال . ی خاص توجه کرداهداف به رسیدن برای خاص گروه یک مورداستفادهژانرهای  مجموعه

نظام فعالیتی هستند. برای نمونه قاضی یک دادگاه در هر پرونده به ژانرهای متعددی  یک درفعال  یژانرها مجموعه« ژانر

 قرار دهد.  موردبررسیکند که هر کدام را باید در زمینه اختصاصی آن برخورد می

 یا هاقولنقل ها،تم عبارات،» مانند معمولی هایشاخصژانرشناسی در قراردادهای عمومی و اجتماعی و استفاده از      

 عنوانبه« هاکلیشه»نیز مورد توجه قرار دارد. در این رویکرد  خاص ژانر یکمورد انتظار مخاطب در قالب  «توضیحات

نی بر مبت رویدادهایرود ، انتظار میآیندهمربوط به  تخیلی علمی داستاننمونه در  برای. شوندمی گرفته نظر در« ژانر»

 گرایانه مورد توجه قرار گیرد. واقعبا رویکردی  زندگی شرایطییر فناوری و تغ هایپیشرفت

 

  CARS. فرایند اجرای تحلیل ژانر بر اساس مدل 48-4

ایجاد یک فضای »های ارائه شد که نام آن برگرفته از سرواژه 1991در سال   1توسط اسوالز CARSمدل کارز یا 

 است. 2-41و شامل مراحلی به شرح جدول   2«پژوهشی
 . مراحل اجرای تحلیل ژانر بر اساس مدل کارز1-48جدول   

                                                           
1. Swales  

2. Creating A Research Space  
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 توضیح مراحل ردیف

 های قبلی های پژوهشالف( مشخص کردن محور، ب( انتخاب موضوع، ج( مروری بر آیتم ایجاد قلمرو 1

 م روندوتعیین شرایط موجود، ب( تعیین شکاف یا چالش، ج( مشخص شدن سؤال، د( تداالف(  تعیین موقعیت 2

 موقعیتکار روی  3

 تعیین شده

 های اصلی، د( ارائه گزارش الف(برجسته کردن اهداف، ب( اعالم فرایند پژوهش، ج( اعالم یافته

-های دکتری، سخنرانی، رسالهتبلیغاتیهای برگه»توان به مواردی چون های مطالعات رایج در تحلیل ژانر میاز زمینه     

های اشاره کرد. برای این منظور برخی کارشناسان گام« ای علمی و دیگر موارد مشابههها، گزارشها، نامهها، کتاب

 . انددادهارائه  3-41تری بر این نوع پژوهش به شرح جدول اجرایی
 . مراحل اجرای تحلیل ژانر با رویکرد عمومی 9-48جدول  

 توضیح مراحل ردیف

مورد از محتوای آن برای اهداف آماری یا تشخیص الگوها الزم  31ل با وجود موردی بودن مطالعه، حداق آوری دادهجمع 1

 است. 

 یا راهنمایی برای بررسی اسناد انتخاب سبک 2

بررسی پژوهش  3

 مشابه

 خوبی در ادامه مسیر ایجاد کند.  هایایدهتواند های علمی میدر صورت بررسی گزارش

 صد مخاطب و چگونگی فرایند تولید محتوا بررسی محتوا با سؤالی درباره اهداف و مقا سؤال 4

 ها  بررسی متن بر اساس الگوهای موجود  و میزان انحراف از آن الگومحوری 5

 است. یافتهسازمانچگونه  موردبررسیتحلیل اینکه هر بخش  تحلیل کلی 6

 با توجه به زمینه  تهکاررفبهتوجه به ماهیت شکلی زبان مانند کنترل صدا، شدت و اصطالحات  اقدام پایانی 7
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 ودومچهلفصل 

  روش مدلسازی کیفی      
 

       مدلسازی کیفی هدف کلی: آشنایی با روش 

 اهداف یادگیری

 مدلسازی کیفیروش فهوم آشنایی با م  

  مدلسازی کیفی روش  گیری درمالحظات نمونهآشنایی با    

  لسازی کیفی مدروش  آوری داده درمالحظات جمعآشنایی با       

  مدلسازی کیفی آشنایی با مالحظات تحلیل یافته در روش     
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 مقدمه

برای  موردنیازآوری اطالعات است که کار انتخاب و جمع« هاها و شاخصمفاهیم، فرضیه»مدل دستگاهی متشکل از 

 سازی پرداخته خواهد شد. رای پژوهش مدلکند. در این روش به معرفی و رند اجها را تسهیل میآزمون فرضیه

 

 کیفیسازی . مفهوم روش مدل41-8

های مشخص از دنیای واقعی مرتبط با موضوع ها و نمایشگر جنبهواقعیت و شامل نشانه کنندهمنعکسها مدل

ریه را بر ، امکان آزمایش تجربی نظمورداشارههای ها ضمن نمایش روابط عمده میان جنبههستند. مدل موردبررسی

شود. های دنیای واقعی حاصل میکنند. بعد از آزمایش مدل، درک بهتری از برخی قسمتاساس آن روابط فراهم می

آوری اطالعات برای تسهیل انتخاب و جمع« هاها و شاخصمفاهیم، فرضیه»، مدل دستگاهی متشکل از درمجموع

و روندهای پیچیده در جهان خارج ها فهم ما درباره پدیدهها است. هدف مدل، افزایش برای آزمون فرضیه موردنیاز

-شود. سپس فرد از طریق فعالیتاست. در حقیقت ابتدا وجود عینی و خارجی جدا از انسان، با حواس فیزیکی درک می

بیر در قالب تع« وجود ذهنی»کند و برای آن یک های ذهنی، آن واقعیت خارجی با درک آگاهانه را پردازش و تحلیل می

در عالم خارج نمایش « ها و امثال آنها، استعارهها، نمادها، شکلحروف، نشانه»سازد. این تفسیر در قالب و تفسیر می

عنوان فرایندی پردازشی با سازی بهشوند. مدلطور روشن مطرح و ساخته میها بهشود. در این نمایش مدلداده می

و « شناسایی عناصر واقعیت»ابزار کار و هم روش پژوهشی برای  عنوانسازی هم بهخروجی یک مدل است. مدل

ند توااست اما حقیقت می درکقابلواقعیت بیانگر چیزهای مورد توجه قرار دارد. « ها با یکدیگر و محیطارتباط آن»

ه بعی است. و برگرفته از جهان واقباشد. مدل در تالش برای فهم بخش مطمئنی از واقعیت  درکقابلفراتر از موارد 

سازی کیفی روشی مفید برای تحلیل سازی موضوعات ذهنی خواهد بود. مدلنوعی این فعالیت فرایندی برای عینی

-عنوان روشی مستقل در پژوهش به شمار میسازی را بههای غیرخطی و با ابعاد وسیع است. برخی روش مدلسیستم

سازی و خروجی مدل، مدل»کنند. برخی نیز ل عنوان میآورند و دلیل آن را در شروع پژوهش با هدف خروجی مد

هایی که ضمن انجام تحلیل و پژوهش، آورند. یعنی روششمار میبههای کیفی های پژوهشرا یکی از مکمل« مدل

هستند  1-42هایی به شرح جدول ها دارای ویژگیمدل درمجموعخروجی مدل و اعتباربخشی آن را در خود دارند. 

 (. 1395سلمی، )خنیفر و م
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 های مدل. انواع ویژگی8-41جدول   

 توضیح انواع ردیف

 تدریجی به واقعیت و بدون انطباق کامل بر آن )نمایشگر تنها وجوه مهم واقعیت از دیدگاه پژوهشگر(نزدیکی  کامل نبودن 1

 ل عناصر آن با ساماندهی و پردازش اطالعات  نحوه رفتار نظام و چگونگی تأثیر متقاب کنندهتوصیف برای فهم نظری 2

 و خاص   موردنظرهای در زمینه استفاده از اطالعات و برای نمایش جنبه گرایش انتخابی 3

 بینی حوادث آینده عالوه بر توصیف وضع موجود پیش بینیپیش 4

 ری از روند تغییر و تحول دائمی برخوردا موقتی بودن 5

 ها بندی معادالت مربوط به نظریهها و کمک به صورتبخشی به نظریهثبت در توسعه و عمقاثر م توسعه نظریه 6

 دارد.  2-42هر مدل ارکانی کلیدی به شرح جدول      
 . ارکان مدل 1-41جدول 

 توضیح ارکان ردیف

 های مرتبط و سازنده یک نظام قسمت اجزاء 1

 نی )وابسته(شامل متغیرهای درونی )مستقل( و بیرو متغیر 2

 ها از سوی پژوهشگر های اختصاص داده شده به مقادیر دلخواه به آنکمیت پارامتر  3

 نمایشگر رفتار بین متغیر و پارامتر در یک نظام  ارتباط تابعی  4

 حدود اثرگذار و حاکم بر مقادیر متغیرها  محدودیت 5

 ها زیابی آنبیان صریح مقاصد و اهداف نظام و نحوه ار تابع معیار 6

وجود دارند که با وجود شباهت، دارای  3-42های مترادفی به شرح جدول سازی، واژهدر روش پژوهش مدل     

 خوبی شناخت. ها را بههای اساسی هستند که باید آنتفاوت
 سازی  های کلیدی برای اجرای پژوهش مدل. مفهوم واژه9-41جدول  

 توضیح هاواژه ردیف

  موردبررسیو اثرگذار بر نظریه، روش و مدل  حرکت مسیر کنندهتعیینمفروضاتی از مدل،  مپارادای 1

 ه کمتر با هزین« بینی، مقایسه و بهسازیپیش»هایی با آن برای فرایند طراحی مدلی از نظام واقعی و آزمایش سازیشبیه 2

  یا ساخت آزمایشی برای عرضه به کاربر و ارزیابی آن سازینمونه 3

  «گفتاری، نوشتاری، ترسیمی و فیزیکی»بیان یک یا چند واقعیت مرتبط با استفاده از نمادهای  الگو 4

 سازی و مقدم بر آن در ارتباط طولی با مدل پردازینظریه 5

  یعلم طوربهگر گر و تعدیلامکان بنای روابط بین متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله کنندهفراهم چارچوب نظری 6

 تغیر( م جایبههایی مبنایی برای مواجهه با یک مسئله )تأکید بر مفهوم مفاهیم برگرفته از انواع نظریه چارچوب مفهومی 7

سازی روابط صورت برای تبدیل نظریه به مدل، باید متغیرها و اجزای مدل به دقت مشخص شوند و سپس مدل      

 هستند.  4-42شرح جدول هایی به پذیرد. مدل و نظریه دارای تفاوت

 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

520 

 های مدل با نظریه   . تفاوت4-41جدول  

 نظریه ردیف مدل

 مند و کلی توضیح و تبیین نظام 1 نمایش ساده واقعیت

 برای تعمیم به چندین مورد خاص  2 به چندین موقعیت خاص تعمیمقابلندرت به

 ن برخورداری از مدلنداشتن کارکرد مؤثر بدو 3 هاآالیش نظریهنمایش ساده و بی

 ارزیابی بر اساس محتوا 4 ریهبه نظ اعتباربخشیارزیابی بر اساس مفیدبودن در 

رای سازی اغلب بگیرد و مدلقرار می« فلسفه، پارادایم، نظریه، مدل و واقعیت»معرفت به ترتیب  مراتبسلسلهدر      

گیرند و در هر مرحله پژوهشگر باید یک شکل می تدریجبه ها. مدلشودواقع می مورداستفادهها حمایت از ساختن نظریه

توانند سازی، میهای مدلاعتبارسنجی مقطعی انجام دهد و پس از شناسایی کمبودهای مدل، آن را اصالح کند. گام

ی الً متوالهای کامتوان آن را روشی با گامباشند و در عمل، این روش مبتنی بر بازخوردها است و نمی زمانهممتوالی یا 

-توان از هر دو رویکرد کمی و کیفی استفاده کرد. چنانچه ماهیت مسئله کمی باشد، مدلسازی می. برای مدلمعرفی کرد

سازی معادله ساختاری دنبال کرد. های ریاضی مانند مدلتوان بر پایه استفاده از متغیرهای عددی و فرمولسازی را می

سازی کیفی که هدف اصلی این فصل است، از مفاهیم تر کاربرد دارد. اما در مدلسازی کمی برای حل مسائل سادهمدل

ود شسازی کیفی برای حل مسائل پیچیده علوم انسانی استفاده میاز مدلشود. غیرعددی و استدالل علی استفاده می

-ل اولیه پرداخته و با روشدر موارد متعددی پژوهشگران ابتدا با روش کیفی به شناسایی مد (.1395)خنیفر و مسلمی، 

 مرور کرد.  5-42توان در جدول ها را میبندی از مدلانواع طبقهپردازند. های کمی به آزمون و برازش آن می
 ها   بندی از مدل. انواع طبقه0-41جدول 

 توضیح انواع ردیف

 عف آنستم در زمان نبود نظریه یا ض.توصیفی: تشریح وضعیت یا موقعیت خاص یا توصیف عناصر رفتاری یک سی1 کاربرد 1

 ها یا بهبود فهم مفاهیم کلیدی.تفسیری: توسعه نظریه2

 سازی ارتباط مفاهیم با نمایش ساختاری سازی: شفاف.شبیه3

 ها .هنجاری: کمک به کنترل پدیده4

 بینی رخدادهای آینده .پیشگویانه: پیش5

 با ابعادی متفاوت  دنظرمورنظام  مشابه .فیزیکی:1 ساختار 2

 های پویای یک نظام و استفاده از یک مجموعه خصوصیات برای نمایش دیگر خصائص.قیاسی: نمایشگر وضعیت2

 گیری  ای از نمادهای ریاضی برای نمایش وضعیت متغیرهای تصمیمکارگیری مجموعه.نمادین )ریاضی(: به3

 مه شرایط و نتایج حاصل از آن.قطعی: مشخص بودن متغیرها و ه1 محیط 3

 .احتمالی: محیط عدم قطعیت با ارائه اطالعات و شرایط ناکامل 2

 ریزی خطیهای برنامه.عمومی: مدل1 کلیت  4

 های غیرقابل تعمیم به سایر موارد .خاص: مدل2
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 سازی کیفی. مراحل اجرای روش مدل41-1

 دنبال کرد.  6-42توان در مراحلی به شرح جدول سازی کیفی را میفرایند اجرای روش مدل
   سازی کیفیمدل. مراحل اجرای روش 1-41جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 1

 گیری متناسببا تأکید بر نمونه گیرینمونه 2

 های مختلفه روشآوری دو نوع اطالعات اولیه و ثانویه بجمع هاآوری دادهجمع 3

ها، بررسی صحت سازی چارچوب اولیه، عرضه مدل بر دادهو آماده دهیسازمانها، وری در دادهغوطه هاداده وتحلیلتجزیه 4

 عملکرد مدل 

 ها و ارائه پیشنهاد بندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

وبی و با خصلی مرتبط با آن مشخص شوند. تعریف مسئله باید بهدر گام نخست باید مسئله تعریف و متغیرهای ا     

ف، توصی»سازی هدف از مدلدقت صورت بگیرد، زیرا تعریف مسئله و فهم آن بخش مهمی از فرایند حل مسئله است. 

است که باید در اهداف اصلی و فرعی پژوهش و در ادامه طراحی « بینی، پیشگویی، شناخت و تبیینتشریح، پیش

آید بر تعامل چند خوشه یا عامل با یکدیگر سازی به میان میالت مرتبط با آن دیده شود. زمانی که صحبت از مدلسؤا

 اشاره کرد.  7-42توان به مواردی به شرح جدول سازی کیفی میهای مدلاز انواع روششود. تأکید می
 سازی کیفی  های مدل. انواع روش3-41جدول     

 توضیح انواع ردیف

 بر اساس روابط علت و معلولی و ارائه یک مدل رفتاری   موردبررسیمدل کردن سازوکارهای داخلی نظام  علی 1

 در ذهن افراد برای تسهیل تعامل( شدهساختهها پیرامون یک مسئله )مدل کاری یا نظام آوری و مدل کردن ایدهجمع ذهنی 2

 ها نمایش مفاهیم و روابط بین آن مفهومی 3

 معرفی شده است.  8-42های علی در جدول های علی و ارائه رابطهترین شروط برای طراحی مدلمهم     
 ترین شروط برای طرحی مدل علی   مهم. 1-41جدول 

 توضیح شرط ردیف

 ایجاد و تغییر متغیر وابسته متأثر از متغیر مستقل  اثر ایجادی 1

 متغیر وابسته مقدم بودن متغیر مستقل بر  توالی زمانی 2

 در زمان معین یا اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته و احتمال اثر متغیر وابسته بر مستقل در ادامه سویهیکرابطه  عدم تقارن 3

-در مورد نحوه کار نظام در بر دارند و تحلیل نظام پیشهای علی، با وجود سادگی بیان، اطالعات بسیار کمی مدل      

 . (1395)خنیفر و مسلمی،  ممکن نیست آسانیبهها این مدلبینی رفتار با 
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 سازیگیری در روش مدل. مالحظات نمونه41-9

« زئیای و جهطقن»دنبال یک مدل یا به« کالن و کلی»دنبال یک مدل در این مرحله پژوهشگر باید مشخص کند که آیا به

های توان از روشبررسی رفتارها به شکل عمیق باشد می توان جامعه را مشخص کرد. اگر هدفاست. با این رویه می

گیری هدفمند استفاده کرد. اما اگر هدف بررسی شواهد و قرائن موجود با توجه ویژه نمونهگیری غیراحتمالی و بهنمونه

 گیرد. ر میهای زمانی و مکانی باشد، حجم شواهد و استفاده از حداکثر ممکن یا نمونه مکفی مورد توجه قرابه محدوده

 

 سازیها در روش مدلآوری داده. مالحظات جمع41-4

های اولیه تا حد ها استفاده کرد. برای این منظور باید دادهآوری دادههای جمعتوان از انواع روشسازی میبرای مدل

اساس پارامترهای اثرگذار  ها برآوری شود. باید دادهجمع دومدستهای ثانویه از منابع و داده اولدستممکن از منابع 

رای ها بسازی دادهمنظور آمادهآوری شد تا بتوان الگوی مناسبی را طراحی کرد. بهجمع موردبررسیدر موضوع یا مسئله 

 ها را تا حد ممکن غربالگری و خالصه کرد. ها باید آنوتحلیل دادهمرحله بعد یا تجزیه

 سازیش مدلها در رووتحلیل داده. مالحظات تجزیه41-0

 را اجرا کرد.  9-38ها که گامی اصلی در طراحی مدل است باید مراحلی به شرح جدول وتحلیل دادهبرای تجزیه
 سازی    ها برای مدلوتحلیل دادههای اجرایی در تجزیه. گام3-91جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 «ذهنی هایخالقیت و شهود تفکر، مطالعه،» با همراه هاداده در وریغوطه 1

 الیها برای یک مدل، نمایش اولیه از توخروجی و ورودی، دهندهتشکیل اجزایمشخص کردن  اولیه چارچوب دهیسازمان 2

  «هافرضیه و مفاهیم ابعاد، ها،مؤلفه ها،شاخص» تعریف ی اثرگذار و اثرپذیر،متغیرها

  پژوهشگر هنر و تخیلکمک  بهو  هاداده از مدل یک ایجاد ارائه مدل  3

 بررسی صحت عملکرد مدل با آزمودن و اعتبار سنجی آن   ارزیابی مدل  4

 هایی چون توضیح شفاف یا جزء کردنایجاد سازوکارهایی برای فهم و کاربست مدل با روش فهم مدل 5

دل یک د. اعتبار مسازی و توصیف کنرفتار نظام واقعی را به درستی شبیه شدهساختهاعتبار مدل یعنی اینکه مدل      

-به بیان و پیشهای قادر ها اعتبار یکسانی ندارند زیرا هر یک تا اندازهمفهوم در درجاتی از صفر تا یک است. همه مدل

 شود: ها هستند. فرایند اعتبار سنجی به دو بخش کلی تقسیم میبینی واقعیت

 ممانده از همان نظامدل در استفاده از اطالعات باقی سنجیامکان 

 های گوناگون بررسی و تحلیل امکان انتقال در استفاده از مدل در مکان 

 توان اعتبار رفتار رااعتبار ساختاری مدل بر اعتبار رفتاری آن اولویت دارد و در صورت اعتبار ساختار مدل می      

ژگی نظری یک مطالعه است. گیری ساختار یا ویبندی منطقی یک مدل، برای اندازهبررسی کرد. اعتبار ساختار، درجه

 «های مقابل، اعتبار همگرایی، اعتبار واگرایی، تحلیل ممیزی و تحلیل عاملیگروه»های توان از روشاعتبار ساختار را می

های تاریخی است. مدلی معتبر بررسی کرد. روش عمومی برای اعتبار سنجی مدل، سنجیدن نتایج حاصل از مدل با داده
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مدل، یک نظام جدید را نشان  کهدرصورتیای تاریخی نیز به آن وارد شود، همان نتایج را تولید کند. هاست که اگر داده

 سازی برای اعتبارسنجی نتایج مدل استفاده کرد.توان از شبیهتاریخی در این زمینه در دسترس نباشد، می دهد و هیچ داده

 (. 1395مهم است )خنیفر و مسلمی،  همچنین دیدگاه مثبت خبرگان در اعتباربخشی به مدل بسیار

 

 سازی. مالحظات ارزیابی کیفیت پژوهش مدل41-1

گرایی آن بستگی دارد بنابراین میزان قابل استفاده و کاربردی بودن آن یکی از الزامات اعتبار یک مدل به میزان واقع

تی قرار نگیرد و تا زمانی که در معرض ارزیابی کیفیت پژوهش است. مدل تا زمانی که در شرایط واقعی، تجاری و عملیا

ر را د شدهساختهسازد. بنابراین باید مدل نظران واقع نشود، قدرت و ضعف خویش را نمایان نمیدید نقادان و صاحب

ساز باید در مورد مدل توضیح داده و به کاربران آموزش دهد )خنیفر و مسلمی، کار برد. همچنین مدلشرایط واقعی به

1395 .)   
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  مسووچهلفصل 

  روش فراترکیبی    
 

 هدف کلی: آشنایی با روش فراترکیبی  

 اهداف یادگیری

 روش فراترکیبیفهوم آشنایی با م 

  روش فراترکیبیگیری در مالحظات نمونهآشنایی با 

    روش فراترکیبی  آوری اطالعات در مالحظات جمعآشنایی با 

 در روش فراترکیبی   هایافته حظات تحلیلآشنایی با مال 
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است. در این فصل به معرفی مبانی روش فراترکیبی و فرایند اجرای  1یکی از مسیرهای اجرای پژوهش روش فراترکیبی

 آن پرداخته خواهد شد. 

 

 . آشنایی با مبانی روش فراترکیبی49-8

یدا کند. این هم مرتبط دست پز تعدادی مطالعات کیفی مختلف اما بهتلفیق ا نتایج هکند تا بروش فراترکیبی تالش می

های موجود از ادبیات پیشینه روش روش برخالف فراتحلیل با رویکرد تجمیعی، رویکردی تفسیری دارد. نمونه

  .  (2115، 2)والش طور کامل ایجاد نشده استفراترکیبی بیانگر این نکته هستند که برخی ابعاد این روش هنوز به

آورد تا یک تفسیر جدید از پژوهش میدانی شکل دهد. این رویکرد به های کیفی را کنار هم میروش فراترکیب داده    

های کمی تفاوت ها در دادهبرای آزمون فرضیه مورداستفادهکند و با روش فراتحلیل های جدید کمک میساخت نظریه

 هایی برای آزمونفرضیه»یا « برنامه، اجرا یا چرایی ابداع در کار»یی درباره هاگیری نظریهدر شکل اساساًدارد. این روش 

گیرد. این روش اغلب برای تفسیر مجدد معنا در طول مطالعات قرار می مورداستفاده« در آینده یا مقایسه با دیگر نتایج

های اصلی تفسیری از تفسیر داده (. فراترکیب، ترکیب و2118و همکاران،  3گیرد )اتکینزقرار می مورداستفادهکیفی 

ار قر مورداستفادههایی برای پژوهش آتی عنوان دادههای گذشته بههای منتخب است. در این روش، متن پژوهشمطالعه

های نظری است. در این روش با کنار هم های متوسط یا بزرگ و یا توسعه توصیفگیرد. هدف آن توسعه نظریهمی

ها به کشف خصوصیات و اجزای اساسی یک پدیده و انتقال و تبدیل آن نتایج به یک یافته گذاشتن، شکستن و بررسی

-وشنر»، «ساخت و پردازش نظریه»شود. سه کاربرد عمده فراترکیب یا فراتحلیل کیفی شامل محصول جدید اقدام می

  .  (1386 ،صلصالیو ، پرویزی باقری)ادیب حاج است« ارائه تفاسیر نظری جدید»و « سازی نظریه

 

 . آشنایی با فرایند اجرای روش فراترکیبی49-1

  (. 2115و همکاران،  4)فرانسشودانجام می 1-43شرح جدول مراحلی به اغلب در فرایند اجرای روش فراترکیبی 
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 . فرایند اجرای روش فراترکیبی1-49جدول 

 توضیح مراحل ردیف

که ترکیب مطالعات کیفی متعدد در آن امکان اصالح یا تعبیر جدید  القهموردعشناسایی یک حوزه  پژوهش سؤال تنظیم 1

 ایجاد کند. بر این اساس باید سؤال پژوهش مناسب را ارائه کرد. 

واند ت. این بررسی میتواند به سؤال پژوهش مرتبط باشدکه می چیزهایی آنگیری درباره تصمیم مطالعات  مندنظام بررسی 2

 د یا با جامعیت باشد که این امر هم به ماهیت کار بستگی دارد. موارد محدو صورتبه

 با( هامضمون) هاتم یا مفاهیم درخصوص بردارییادداشت و مطالعاتو با دقت  چندباره خواندن خواندن مطالعات  3

 .کندمی ارائه موردعالقه حوزه درباره مطالعه هر که چیزیآن ثبتدر ادامه  و جزئیات بهتوجه 

 و هاآن بین ارتباط با همراه کلیدی «مفاهیم یا و هاایده ها،عبارت ها،استعاره» از فهرستی ایجاد عاتمطال بین روابط عیینت 4

 هانآ ارتباط چگونگی درباره اولیه فرض یک گیریشکل منظوربه هاآن گذاشتن هم کنار طورهمین

   . (کندمی رسانیطالعا موجود هایترکیب انواع درباره مرحله این) یکدیگر با

 ترکیب و وتحلیلتجزیه 5

 کیفی هاییافته

 هاادهد ترکیب طریق با همراه دقیق معنای تا اصالحات بر تأکید با و یکدیگربه مطالعات ترجمان

 و موردتوجه هاآن متقابل آثار و محاسبه مطالعه هر در هامضمون یا هاتم و مفاهیم. گیردمی صورت

 .گیردمی قرار موردبررسی محوری هایتم و مفاهیم به توجه با هاآن بین ارتباط

مقایسه با دیگر موارد مشابه و اطمینان از پوشش مفاهیم در مطالعات مختلف است. در این مرحله  کیفیت کنترل 6

 یرهایها وجود دارد تا بتوان به تفساحتمال ترکیب سطح دوم با تحلیل انواع آثار متقابل مفاهیم و تم

 جدید یا درک مفهومی رسید. 

 شد. و استفاده با فهمقابل کهنحویبهها با توجه به فرهنگ و زبان مخاطب انتشار نتایج ترکیب هایافته ارائه 7
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 م چهاروفصل چهل

  پردازی    پژوهش برای نظریه
 

      پردازینظریه برای هدف کلی: آشنایی با پژوهش

 دگیریاهداف یا

 پردازینظریه برای آشنایی با مبانی پژوهش      

 پردازینظریه برای پژوهش اجرای آشنایی با فرایند 

  پردازینظریهآشنایی با مالحظات ارزیابی پژوهش      
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 تدریجهبل نبودند اما شناسی پژوهش و نظریه قائیشمندان مکاتب باستانی اولیه، اهمیت زیادی برای روشبسیاری از اند

پردازی پرداخته در پژوهش از اهمیت برخوردار شد. در این فصل به تشریح پژوهش برای نظریه« نظریه یا تئوری»

 خواهد شد. 

 

 پردازی. مفهوم پژوهش برای نظریه44-8

 ی توسعه پیدا کرد واپردازی به شکل برجستهاز قرن شانزدهم میالدی، نظریه ویژهبههای جدید علمی با شروع نهضت

ا و هبندی مشاهدهها با وجود ایجاد محدودیت، به طبقهنظریهمحور بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان حوزه علم شد. 

ویژه در حیطه علوم انسانی و اجتماعی، تعداد زیادی نظریه وجود دارد که ها بهکنند. در اغلب رشتهها کمک میدرک آن

اند دتوان گفت که آنچه انسان از جهان میکرد. میبندی طبقهها را ، باید آنسردرگمی و کاربرد برای درک، جلوگیری از

مفهوم نظریه، هر آنچیزی است ها هستند. ای از نظریهکند، مجموعهدانش منتقل می عنوانبهو آنچیزی که از این دانسته 

غلب اما اتعاریف متعددی از نظریه وجود دارد ز باشد. نیا« فکر و نظر»باشد و برای فهمیدنش به « نظر»که منسوب به 

تأکید « هادهپدی بینیپیش یا تبیین برایو  خردمندانه رویکردیبا  متغیرها و، مفاهیم هاسازه از مرتبط ایمجموعه»ها بر آن

سازی دانش، کمک ه، خالصسازی درک روابطشفافکنترل، کاربرد، »توان به های یک نظریه میترین نقشاز مهمدارند. 

به « سازی درک روابطشفاف»ها در نقش نظریهاشاره کرد. « به درک، متمرکزکننده، جستجو، راهنما و امثال آن

. نظریه در وتحلیل کنندها را با سهولت بیشتری تجزیههای پدیدهکنند تا روابط بین متغیرها و سازهپژوهشگران کمک می

-همکند. یکی از متر کمک میتر و ثبت اطالعات واقعیت و مستندات به مشاهده دقیقبندی اطالعانقش راهنما با دسته

آوری های نظریه، نقش راهنمایی در پژوهش است. با نظریه عالوه بر هدایت در ساخت فرضیه به جمعترین نقش

میکر، تانکارد و شود )شوکمک میکنترل رفتارهای پدیده مورد مطالعه  طورهمینو ها و مشاهدات هدفمند داده

 (.1387السورسا، 

شوند. از های راهنما و ابزاری برای هدایت در جهان واقعی تشبیه میها را به نقشهبسیاری از کارشناسان نظریه     

-نظریها است. ههای تجربی برای شناسایی و تبیین رابطه بین آنآوری دادهفرصتی برای جمعگرایان، نظریه دیدگاه تجربه

ای در ههای در حوزه ریاضی بیشتر انتزاعی و نظریهپیوستاری از عینی تا ذهنی بودن قرار دارند، برای نمونه نظریهها در 

ا و هها حاصل تغییر و انتخاب است. ابتدا گزینهحوزه فیزیک از جمله نور، حرکت و صدا بیشتر جنبه عینی دارند. نظریه

-ها باقی میشوند و در صورت قدرتمندتر بودن از سایر گزینهب میشوند و سپس آزمون شده و انتخاروابط خلق می

هر یک از دانشمندان با رویکردهای فلسفی، اجتماعی و علوم پایه و فنی با  درمجموع .1(2118مانند )شوانینگر و گراسر، 

میزان از تعریف و اند که در این مجال به همین توجه با ماهیت خاص رشته و زوایای خاصی به تعریف نظریه پرداخته

  شود. محورهای کلیدی مشترک در اغلب تعاریف بسنده می

                                                           
1. Schwaninger & Grosser  
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دهد. همچنین در معنای معنی می« نگاهی انداختن به»گرفته شده که « Theoria»از واژه یونانی « نظریه»کلمه      

و  اندیشینوعی ژرف هم استفاده شده است. فالسفه کالسیک یا اولیه، نظریه را« بررسی و پژوهش»و « کردنمالحظه»

دانش و فلسفه در پی شناخت هستی و اندیشیدن درباره الهیات بود؛ این مفهوم  ازآنجاکهکردند. تفکر عمیق قلمداد می

تأکید داشت. با گسترش علوم، دامنه پوشش این واژه به « خدا»یا « Theos»درباره « اندیشه، تفکر و پژوهش»ابتدا بر 

عنی بر رسالت این مفهوم ی توان تأکید ویژه. در میان تعاریف متعدد میای توسعه یافتلهاندیشه و پژوهش روی هر مسئ

ا را هعنوان یک فعالیت ذهنی، چرایی و چگونگی وقایع و پدیدهبه« نظریه»را مالحظه کرد. به این معنا که « معنابخشی»

 (.1397زاده و همایی لطیف، )خنیفر، مصطفیکندتبیین می

کشانده است. انسان در دنیای « پردازینظریه»سوی ها را بههای زندگی، مشکالت و سؤاالت کلیدی، انسانواقعیت     

برای درک نتایج مطالعات از « نظریه»کند و از استفاده می« موادخام نظریه»عنوان واقعی از مطالعات و دانش موجود به

ین کند تا آن را تبییک رویداد خارج از کنترل، انسان تالش میمحض آغاز اندیشه درباره گیرد. بهدنیای واقعی بهره می

پردازی بر تالش برای ایجاد پژوهش برای نظریه(. 1382است )امیری،  پردازینظریهکند و این همان آغاز اندیشه و 

 ارد. تأکید د« استفاده عملی»و « پردازی تجویزینظریه»پردازی و پر کردن فاصله بین فرایندهای جدید نظریه

هایی شاهد نظریه« شناسی، مدیریت و دیگر مواردشناسی، اقتصاد، روانجامعه»هایی چون امروزه در هر یک از حوزه     

دهنده جهت همثاببهنظریه کنند. می« بینیتشریح، تبیین و پیش»هستیم که بسیاری از رفتارهای موجود در این حوزه را 

 های برگرفته از نظریهظریه یا تبدیل فرضیات به نظریه وجود دارد. فرضیهفرضیات است. امکان اخذ فرضیه از ن

 و البته هنوز تأیید ادعاشدهشوند. در این حالت فرضیه بر یک رابطه ای علمی و خواهان آزمون مطرح میگزاره صورتبه

ر به سطح وسیع جامعه ب تعمیمقابلنشده بین دو یا چند مفهوم اشاره دارد. در صورت تأیید یا ارائه نتایج قدرتمند و 

ها برای آزمون شدن به حتی در مواردی خود نظریهمطرح کرد. « نظریه»توان آن را در قالب اساس از آزمون فرضیه، می

ای که در موارد گوناگون و مورد آزمون بیشتری قرار گرفته باشد، از اطمینان بیشتری هر نظریه شوند.تبدیل می« فرضیه»

های تأیید شده در جوامع متعدد، زمینه ای از فرضیهگاهی مجموعه کند.شود و کمتر جنبه فرضیه پیدا میبرخوردار می

)قاسمی، کشکر،  تواند نظریه بسازد و هم از نظریه ساخته شودپس فرضیه هم می کند.را فراهم می «نظریه»ظهور 

 . (1395نژاد، شریفیان و صابونچی، حیدری

قیقت در آن است که حقیقت از قطعیت برخوردار است اما نظریه قطعی نیست و هر آن امکان تفاوت نظریه با ح     

هر نظریه تالش دارد تا از یک زاویه  درواقعدارد که نظریه جدیدی جای آن را بگیرد، آن را رد کند یا آن را کامل کند. 

وجود دارد. « یک حقیقت»ددی در باب های متعمناسب حقیقت را ببیند و آن را توضیح دهد. به همین دلیل نظریه

توان آن را بیانی انتزاعی از یک مفهوم شود و مینظریه بیشتر به واقعیت یا تجربه و درک انسانی نزدیک می درواقع

 طور دائم در حال تغییر و تکامل است. واقعی دانست که برای رسیدن به حقیقت به

روابط این دو اغلب  روند.شمار مییین چارچوب مفهومی برای پژوهش بهپردازی و مدلسازی، دو مرحله از تعنظریه     

تردید، تمثیل و بی گیرد.صورت می« پردازی و در ادامه مدلسازیابتدا نظریه»طولی و به نحوی است که  صورتبه
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مدل باید متغیرها و ها به (. برای تبدیل نظریه1384های علمی هستند )خنیفر، مدلسازی یکی از منابع مفید برای نظریه

سازی روابط صورت پذیرد. هدف از مدلسازی روابط، برقراری ارتباط اجزای مدل به دقت مشخص شوند و سپس مدل

ها توان مدل(. با اندکی تسامح می1393منطقی بین اجزاء و عوامل مربوط به موضوع مورد مطالعه است )خنیفر و بردبار، 

ا هها نیز کوششی برای حل مسائل مربوط به تبیین پدیدهها دانست؛ زیرا آندربرگیرنده نظریهها را را نیز نظریه نامید یا آن

ها را مدل نامید. برخی اعتقاد دارند که توان همه نظریهآیند. اما عکس این مطلب نادرست است یعنی نمیبه شمار می

ازی سی فکر ذهنی به یک مدل بصری برای نظریهسازی است. این افراد بر توصیف انتقال فرایندهامدلسازی همان نظریه

های ها را نظریه )نظریهتوان آنها و قوانین عام به درجه تکامل برسند؛ میها با تعامل با نظریه. اگر مدلتأکید دارند

 .تواند با طراحی ساختاری مناسب در جهت پیدایش نظریه حرکت کندنمایش دادنی با مدل( نامید. همچنین مدل می

های پژوهش، های پژوهش در محافل علمی است. مشابه دیگر شکلپردازی نیز یکی از شیوهپژوهش نظریه رمجموعد

ر، )خنیف گیردهای پژوهشی مختلفی بهره میهای مختلفی استوار است و از شیوهپردازی در پارادایمپژوهش نظریه

 (.1397زاده و همایی لطیف، مصطفی

 

 پردازیو رویکردهای نظریه هانظریه بندی از. انواع دسته44-1

-ای اثربخش برای فرایند نظریهتواند مقدمهها میها وجود دارد که شناخت آنهای متعدد و مختلفی از نظریهبندیدسته

 ها اشاره دارد. بندی از نظریهبه انواع دسته 1-44پردازی باشد. جدول 
 هابندی از نظریه. انواع دسته8-44جدول 

 توضیح انواع ردیف بندیستهاساس د

ها با عوامل مبهم مانند ارتباط حوادث به علمی برای تبیین پدیده ازنظرنوع اولیه و مردود  صوری 1 گیریمبنای شکل

 خدایان ساخت دست بشر و امثال آن

 تبیین بر اساس مدل یا مقایسه با موارد مشابه و اغلب مقدمه ساختن نظریه علمی  قیاسی 2

 از مشاهده حادثه ترسادهها یا فرایندهایی تبیین مشاهدات بر اساس ماهیت فعالیت یلیتقل 3

 تبیین حوادث پیچیده بر اساس حوادث ساده و توصیف دقیق روابط  تجریدی 4

 های بدیهی و در مواردی بدون تشریح دنیای واقعی مانند نظریه ریاضی ای از بیانیهمجموعه تحلیلی 1 ماهیت نظریه

 اصولی خاص ایجادکنندهای از اظهارات آرمانی مانند مباحث اخالقی و مجموعه هنجاری 2

 بیانیه تجربی یا رابطه علی بین دو یا چند واقعه با رویکردی قابل تکرار   علمی 3

 تابع ارزیابی عقالنی غیرقابل آزمون و  متافیزیکی 4

 ها که با تأیید مکرر مقدمه ظهور اصول و قوانین علمی توضیح و تبیین حقایق و واقعیت تبیینی 1 کاربرد

 ، فرهنگی و علمی برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی های ایدئولوژیکفرضمبتنی بر پیش تجویزی 2

 مبتنی بر یک اقدام فنی خاص فنی 1 ساختار علی

 مبتنی بر یک نیاز سازمانی خاص سازمانی 2

 اص فردی و اجتماعی مبتنی بر یک نیاز خ خودجوش 3
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ها را مشاهده توان رفتار پدیدهمی« کمی»پردازی وجود دارد. در یک نگاه و با رویکرد اغلب دو نگاه اصلی به نظریه     

رایی بر گپردازی کرد. این رویکرد استقراءگرایانه یا مبتنی بر تجربهکرد و اگر آن رفتار تکرار شود، در مورد آن نظریه

ه طی گرایی انتقادی است کگیرد. رویکرد دوم کیفی و مبتنی بر تعقلجزء برای رسیدن به کل صورت میاساس مشاهده 

 در جدولکند. سازد و سپس آن را در علم واقع آزمون میمند یا قیاس نوعی نظریه میآن پژوهشگر با یک تحلیل نظام

 شود. پردازی معرفی میدهای اصلی در نظریهرانواع رویک 44-2
 پردازی دانشمندان . انواع رویکردهای نظریه1-44ل جدو

 توضیح انواع ردیف

 رویکردی استاندارد و رسمی برای خلق دانش و نظریه  گرایانهاثبات 1

اول نظریه متأثر از مصادیق و اتفاقات بیرونی و سپس پژوهش یا همان رویکرد استقرائی و مناسب برای تعداد  یبیکن 2

 متغیر محدود 

رایانه یا گاول نظریه متأثر از اصول موضوعه یا توصیف فرایند و سپس پژوهش با رویکرد استقرائی از نوع ابطال یرپوپ 3

 در دو مرحله پیدایش نظریه و آزمون آن()قابل آزمون کردن و با امکان رد شدن نظریه 

حلی خاص در موقعیت خاص ی راهایجاد نظریه بر اساس چارچوب ذهنی و پارادایمی و رسیدن به پاسخی برا یکوهن 4

 کند؛ بلکه رویکردی از زاویه خاص و برای موقعیت خاص است(.ای نظریه دیگر را رد نمیهیچ نظریه درواقع)

 ها های مختلف در مورد پدیدهبینیتأکید بر نگاه جامع و کلی با جهان چندپارادایمی 5

 دیدارشناسی و گراندد تئوری برای ساخت نظریه تر کیفی چون پهایی عملیتأکید بر روش گراطبیعت 6

توان با الگوهای مختلفی را می« کاویاستقراء، قیاس، استفهام و پس»ها و راهبردهای استداللی از جمله همه پارادایم     

ونگی ، چگشروع پژوهش»نحوی باشد که پردازی باید بهترین ویژگی هر الگوی اجرایی در نظریهبندی کرد. اما مهمدسته

ازان، پردپردازی مشخص کند. نظریهرا در نظریه« های مناسب برای استفاده و چگونگی پایان و خروجی، شیوهاجرا روند

های کنند. پژوهشبا رویکردهای پژوهشی ارائه می« هاشناسیروش»پردازی خود را در قالب انواعی از نظریه تجربه

شوند. در ادامه فرایند اجرای معرفی می« پردازییه، توسعه نظریه یا نظریهساخت نظر»ایجاد نظریه با عناوینی چون 

 پردازی در یک الگوی رایج معرفی خواهد شد. نظریه

   

 پردازینظریه. فرایند اجرای 44-9

بتنی بر تواند مشود. مسئله نظری میسازی اغلب از تمایل به تبیین چیزی و براساس یک مسئله نظری ناشی مینظریه

اشد. یک ب« تمایل به فهم بهتر یک فرایند»یا « دغدغه درباره اثر یا پیامد یک اتفاق یا رفتار»، «ضرورت انجام یک کار»

های بررسی جنبه»های ذهنی خود و با ایجاد یک سؤال و طرح مسئله یا مشکل، به پرداز در پاسخ به دغدغهنظریه

ند فرایپردازد. به خلق نظریه جدید می« ع به نظر سایر دانشمندانرجو»و با « استفاده از دانش خود»، «مختلف موضوع

 . مرور کرد 2-44به شرح جدول در ده گام توان میپردازی را اجرای نظریه
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 پردازی. مراحل اجرای نظریه1-44جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 «غیرعادی، ابهام دلیل یک واقعه و امثال آننظمی، مشاهده چیز ، یک بینشدهبینیپیشنتایج »ناشی از  مواجهه با مسئله 1

 دهموارد تعریف نش گذارینامهمراه با شناسایی و  موردبررسیبا تأکید بر مفاهیم کلیدی در پدیده  مفاهیم بندیصورت 2

 تهای ذهنی ناشی از خالقیمشاهده دقیق و خالقانه درباره علل مفاهیم کلیدی همراه با جرقه مطالعه با تفکر خالق 3

 مشخص کردن تعاریف نظری همه مفاهیم تعیین تعاریف نظری 4

 مشخص کردن تعاریف عملیاتی همه مفاهیم تعیین تعاریف عملیاتی 5

 برخی مفاهیم و ساخت فرضیه با متغیرهای مختلف  ربط ربط مفاهیم 6

 ها آنها و لزوم درست تلقی کردن ارائه دالیل منطقی نظری برای فرضیه ارائه منطق نظری 7

 هانقص بودن دالیل یا در صورت لزوم اصالح و تقویت آناطمینان از کامل و بی ارزیابی دالیل منطقی 8

 وید(گچیزی و... میگیری یا مدل زبانی )چه کسی، چهیافته مانند نمایش منطق شکلدر نظامی سازمان ساماندهی فرضیه 9

 و قابل استفاده  فهمقابلجذاب، ارائه نظریه جدید با شکل  بیان نظریه جدید 11

 هایجرقه به رسیدن تا دیگران نظرات و هااندیشه به مکرر مراجعه همراه عمیق هایبررسییا  فکردر این فرایند ت    

ه ب« بیرونی و درونی»ها متأثر از دو عامل اصلی گیری نظریهشکلهای خالقانه نقش بسیار مهمی دارد. یا پاسخ ذهنی

 است.  3-44شرح جدول 
 نظریه دهندهشکل. عوامل 9-44جدول 

 توضیح عوامل ردیف

 شناختی )فرهنگ علم، نقدگرایی و نقدپذیری(مانند عوامل سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و جامعه بیرونی 1

ری، نظجربه، پیشینهها و باورها(، عوامل اکتسابی )تشناختی )تمایالت درونی، رویاها، آرزوها، ارزشمانند عوامل روان درونی 2

 مهارت، دانش( و عوامل ذاتی )بهره هوشی، هوش هیجانی و توانمندی فیزیکی(

 بستگی دارد.  4-44های آن به شرح جدول ها به عوامل متعددی از جمله شیوهگیری نظریهچگونگی شکل      
 گیری نظریههای شکل. شیوه4-44جدول  

 توضیح شیوه ردیف

ها و رسیدن به های مکرر در انواع آزمایشهای کلی مانند دیدن همسانیوارد تجربی جزئی به انگارهتعمیم م استقرایی 1

 هاهایی با شمارش ساده و مقایسه آننظریه

 یهای کلهای قابل تجربه از دل نظریهمانند بیرون کشیدن گزاره تأکید بر استدالل در جهت مخالف استقراء قیاسی 2

خالقیت »دهند اما به جهش های خاصی از کوشش علمی را نشان میجنبه« استقرائی و قیاسی»ه هر چند دو شیو     

ه های آفرینشگرانه، بهای شخصیتی تأکید الزم را ندارند. بسیاری از اندیشههای خاص یا ویژگیبر اساس مهارت« علمی

توان به کشف معروف ن زمینه میایبه ذهن دانشمندان خطور کرده است. از نمونه نحوی غیرمنتظره و شهودی 

آغاز  5-44به شرح جدول  الگوهایی توان ساختن نظریه را بامی ارشمیدوس اشاره کرد که در گرمابه فریاد زد: یافتم!

 کرد. 
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 . انواع الگوهای آغاز ساخت نظریه0-44جدول 

 توضیح الگو ردیف

 تعریف ،گیریاندازه کردن، عملیاتی» هایراه یافتن برای فکربر پرداز با تأکید نظریه موردعالقه مفهوم روی کار یک مفهوم 1

 مفهوم با «مرتبط متغیرهای کشف و

     اطالعات پردازش یا فهم طرق با ارتباط در جدیدی مفاهیمبر ابداع  تأکیدبا  فرضیه  2

 ای که نظریه وجود ندارد یا نظریه موجود گنگ و مبهم باشد. حوزه نظریه ضعف 3

ا سازی یبا اقدام به مفهوم درواقعسازی حرکت کرد. فرایندهای نظریه سویبهتوان با هر یک از این نقاط شروع یم     

ای هشود. در حوزهسازی شروع میها، در عمل نظریهعملیاتی کردن متغیرها یا مرتبط کردن متغیرهای موجود در فرضیه

مطرح « سازینظریه»تحت عنوان سازی انجام شود که نظریه مختلف پژوهش، ممکن است کارهای زیادی در رابطه با

سازی تا حدی بخشی از فرایند روزمره پژوهش است )شومیکر، تانکارد و توان گفت که نظریهنشود. در عمل می

 (.  1387السورسا، 

    

 پردازی. انتخاب ایده برای نظریه44-4

دیده اجتماعی را ببیند، فهم کند، حس کند تا آن را به نظم درآورد. برای پرداز باید رفتاری از ماده یا پپژوهشگر یا نظریه

اینکه موضوع مورد مطالعه، خود را به پژوهشگر نشان دهد، باید با آن درگیر شود. هدف از این کار، آشکار کردن 

ردازی پآغاز نظریهنقطه تحوالت درونی یا تغییرات بیرونی در رفتار عینی )طبیعی( و ذهنی پدیده )اجتماعی( است. 

های دنیای واقعی پرداز و مشاهدات وی در رابطه با پدیدههای عمیق نظریهها و دیدگاهوجود تضاد و اختالف بین فرض

ها یا رفتارهای خاص و های نادرست در رابطه با پژوهشها، فرضهای متضاد پژوهشها شامل یافتهاست. این پدیده

بر اساس  پرداز، فشار یا تنشی راپژوهشگر یا نظریه درواقعت اضافی یا متفاوت هستند. حوادثی است که نیازمند توضیحا

کند که باعث احساس می« های موجود با مشاهداتنتایج پژوهش»یا « های شخصی با نظرات موجوددر دیدگاه»تضاد 

از ابعادی به شرح پرداز های نظریهقهعال ،مورداشارهانگیزه عالوه بر شود. ای یافتن راهی برای حل آن میایجاد انگیزه

  . اولیه نقش مهمی دارندپردازی های نظریهدر انتخاب ایده 6-44جدول 
 پردازیهای نظریهترین موارد در انتخاب ایده. مهم1-44جدول 

 توضیح محور ردیف

 (هاو گروه هاانسانوجه به تفاوت )با ت شودمی ساخته هاآن مورد در نظریه که افرادی درباره بررسی اب ارزش و اهمیت 1

 های بعدی و اتفاقات آینده را در نظر گرفتنطور دائم گامپرداز بهمانند یک نویسنده و داستان اکتشاف گام بعدی 2

 زمان خاص بروز رفتارهای خاص  توجه به زمان 3

 مکان خاص بروز رفتارهای خاص توجه به مکان 4

 ز رفتارهای خاصچگونگی برو توجه به چگونگی 5

 دالیل بروز رفتارهای خاص  توجه به چرایی 6

 رویکردی انتقادی به رفتارهای خاص  تفکر انتقادی 7
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 پردازی. نقش خالقیت در نظریه44-0    

های پژوهشی شکلی کامالً منطقی و مبتنی بر چند مرحله مشخص دارند. دانشمندان متعددی بر نقش شناسیاغلب روش

ز دانش تر اتخیل مهم»کنند. برای نمونه انیشتین اعتقاد داشت که های کارآمد تأکید میبرای ظهور نظریه «تخیل خالق»

کشف شدن یعنی اینکه چیزی شوند. می« خلق»شوند بلکه نمی« کشف»ها این مسئله به آن معناست که نظریه«. است

ای هاد چیز جدیدی است که قبالً وجود نداشته است. نظریهبه معنای ایج« خلق»وجود دارد و ما باید آن را پیدا کنیم اما 

نظیم مجدد را ت آید. برخی آنیافته قبلی و جداگانه پدید میجدید، اغلب از ترکیب مبتکرانه تصورات با مفاهیم پرورش

ت قعیکنند. حتی در مواردی این خالقیت از درک شباهت بین دو وضع یا موعناصر کهن در یک هیئت نوین مطرح می

داروین با »و « نیوتن با ارتباط دو امر مأنوس افتادن سیب و گردش ماه»شود. برای نمونه ظاهراً غیرمرتبط ایجاد می

رایند فدر خالقیت بخش اساسی  درواقعسازی کردند. نظریه« شناسایی شباهت بین فشار جمعیت و بقای نوع جانوران

های جدید، تخیل خالق از در تشکیل نظریه .آن وجود داردیت های متعددی برای تقوروشاست که پردازی نظریه

سه  . فرایند خالقیتها استدالل قیاسی یا قیاس غلبه داردرود اما در آزمون نظریهاستدالل منطقی محض فراتر می هرگونه

 (. 1397زاده و همایی لطیف، )خنیفر، مصطفی دارد 7-44جنبه اساسی به شرح جدول 
 ی خالقیت. محورها3-44جدول 

 توضیح محور ردیف

 موردنظروجود انگیزه الزم برای اجرای کار روی موضوع  انگیزه 1

 موردنظربرخورداری از دانش تخصصی و توانایی الزم در رابطه با موضوع  دانش تخصصی 2

 دیدهای ذهنی قبلی و نوسازی آن و ارائه ایده جها، شکستن چارچوبشامل ادراک پیچیدگی مهارت خالقیت 3

 . است« تمرکز، توانایی حل مسئله و تالش دائمی»های الزم برای رسیدن به مهارت خالقیت، ترین مشخصهاز مهم      

 

 پردازیها برای نظریهآوری و تحلیل داده. مالحظات جمع44-1

شود. در ه آغاز میبندی مفهومی آن با رویکردی خالقانها از زمان انتخاب ایده نظری و صورتآوری دادهمرحله جمع

حل دنبال خواهد شد. برای این عنوان یک راههای طالیی بهاین مرحله با جستجوی همراه با کشف و شناسایی تقارن

ا با همنظور ابتدا باید به توسعه مفهومی آن پرداخت؛ یعنی مفاهیم کلیدی نظریه و شرح ابتدایی از روابط متقابل آن

-وجود میوب نظری بیان شود. این چارچوب نظری، اساس یک نظریه جدید را بههای کلی در قالب چارچمحدودیت

پردازی جدای از هم نیست و گاهی در ادامه روند احتمال وجود دارد که آورد. باید دقت کرد که مراحل مختلف نظریه

ند برای تواپرداز مینظریه در ادامهپردازی صورت گیرد. یا اثرات مشخصی در دیگر مراحل نظریهتغییراتی در ایده اولیه 

 ازآنجاکهها، با دیگران وارد بحث و تعامل شود. آوری دادهعنوان گامی از مرحله جستجو و جمعتوسعه نظریه خود، به

های مختلف، مندی از ایدهپردازی یک فرایند خالق است، ورود افراد دیگر به این فرایند آثار مفیدی در بهرهنظریه

     های خالقانه خواهد داشت.  ود ظرفیتترکیب آنها و بهب
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گیری یک شکلهای قابل آزمون تبدیل کرد. به اجزا و بخشه مفهومی باید آن را عملیاتی کرد و پس از توسع     

ک ینظریه نوعی پیوستار است که در کند. چارچوب نظری در مرحله قبل زمینه را برای انجام کارهای تجربی فراهم می

ست فهرستی از چند متغیر برای نمایش رفتار یک پدیده تا سر دیگر پیوستار و تبیین رفتار یک پدیده آن ممکن ا سر

گیری عینی و با تعیین دقیق توان با ابزارهای اندازهها را میدر سطح کالن باشد. در این مرحله برخی نظریه داردامنه

-هها را بتوان همه نظریهام نظریه اشاره نمود. البته نمیاحتماالت به میزان مشخص اعتبار روابط، قوانین و حاالت نظ

های جامعه علمی ها در گفتمانها ممکن است از طریق مطرح کردن آنصورت کمی آزمون کرد. آزمون برخی نظریه

 صورت گیرد.   

ظریه نتأیید در صورت  .کنندشدن در فرایند پژوهش را پیدا میتأیید یا رد  یتقابلها در این مرحله اجزا یا بخش     

ی عریفتآن را در مسیر معنابخشی یا روشنگری قرار داد. یعنی با توان می، موردبررسیمسئله حل برای عنوان یک راهبه

ی بر مبتن تجاربدر این مسیر با تحلیل . ی برای نظریه و تعریف آن ایجاد کردمنظر جدید ،ها و متغیرهاسازهروشن از 

های برای درک بهتر و نزدیک شدن به واقعیات، معیارها و مقیاس، شرایط رایندهافها و یدهرفتار پد ی جدید ازدرک

، بازنگری ها و ادبیات مربوط به موضوعات مرتبطخواندن نوشتهتوان با در این گام می. شودکاربردی فراهم می

و ارزیابی و اصالحات مکرر قرار  زنگریموردبارا  حلراه، نظریه و یا مختلفابعاد از  اجراشده وتحلیلواحدهای تجزیه

کدیگر ها در مفاهیم با یتدوین نظریه در علوم انسانی اغلب با مفاهیم انتزاعی سروکار دارند و بسیاری از نظریهالبته  .داد

 تنگار به تحلیل یک پدیده پرداختوان مانند یک روزنامهمفاهیم می بهترچهمتفاوت هستند. برای شناخت و تشریح هر 

عنوان اجزای سازنده نظریه، مفاهیم بهای که نظر عموم را به آن جلب کرد. گونهو آن را از تمام زوایا به نقد کشید. به

لی معرفی نام کعنوان هستند که اغلب با یک « کننده واقعیت، قابل ارتباط و توصیفمقایسهقابل، مطالعهقابل»همان موارد 

مواردی دربردارنده « سازه»هایی با روابط مشخص هستند. « متغیر»یا « مفهوم»، «سازه»عنوانی که در بردارنده شوند. می

همان مفهوم با قابلیت « متغیر»دارای معنایی انتزاعی از یک بعد خاص و « مفهوم»چند مفهوم با رویکردی انتزاعی، 

تواند دو یا چند مقدار را است که می هاز مفهوم یا ساز گیریاندازهقابلمتغیر یک نسخه گیری و عینی شده است. اندازه

( اقدام به ایجاد 1974) 1کنند. برای نمونه فریدمن و روزنمنپردازان خود اقدام به خلق متغیر میبپذیرد. گاهی نظریه

راهبردهای متفاوتی برای  ( اقدام به ایجاد متغیر هوش هیجانی کردند.1995) 2و گلمن Bو  Aمتغیرهای شخصیتی تیپ 

ای و بازتعریف آن است. ها آوردن متغیرها از سطح فردی به سطح زمینهو خلق متغیرها وجود دارد که یکی از آنایجاد 

-صورت قراردادی تعیین کرد. برای استفاده مؤثر از این مفاهیم در مسیر نظریهتوان معنای یک اصطالح را بههمچنین می

 ه داشت. توج 8-44ها به شرح جدول پردازی باید به معانی آن

 

 

 

                                                           
1. Friedman & Rosenman  

2. Goleman 
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 پردازیدر نظریه مورداستفاده. مبانی مفاهیم پایه از اجزای 1-44جدول  

 توضیح موارد ردیف

 تقیممس مشاهدهقابلها با دیگر اصطالحات از طریق ارتباط یا استعمال آن ایجادشدهاصطالحاتی با معنای  مفاهیم نظری 1

 یستند.ن مشاهدهقابلصورت مستقیم به عناصر سازنده یک مفهوم که بهاصطالحی با دامنه متوسط با اشاره  های نظریسازه 2

 ها یا عملیاتگیری فعالیترویدادهای قایل مشاهده و اصطالحی عملیاتی برای اندازه متغیرها 3

با دامنه  های)روابط میان مفاهیم بسیار انتزاعی و کلی(، نظریههای کالن این سه سطح انتزاعی به متمایز کردن نظریه     

های عملیاتی )روابط تر از قبلی( و نظریهها یا رویدادهای نظری با رویکردی خاص و جزئیمتوسط )روابط میان سازه

 (.1397زاده و همایی لطیف، کند )خنیفر، مصطفی( کمک میشدهمشاهدهمیان متغیرها یا حوادث 

نحوی باشد که بتواند بدون هیچ شک و محتاط و شرایط آن بهروابط بین متغیرها  هرگونهباید در ایجاد  پردازنظریه     

ی و های فکرتر شدن روابط بین متغیرها به آزمایشتردیدی آن را برای دیگران توصیف کند. در مواردی برای شفاف

 شمارشابلمتغیرهای ق»تواند برای ها میها نیاز است. البته این آزمایشآوری و تحلیل دادهذهنی در تمامی مراحل جمع

ا و هپرداز همراه با تعیین سازهنظریه درمجموعمتفاوت باشد. « و کیفی شدهبندیطبقهمتغیرهای »در مقایسه با « و کمی

گر باید . پژوهشها را پاالیش کند تا بتواند با دقت الزم به نظریه علمی نزدیک شودطور دائم، آنبهها باید روابط بین آن

ه مختلفی به این نقط مراحلو اثبات آن دالیلی را ارائه کند. با توجه به اینکه او بعد از انجام  برای دفاع از نظریه خود

ها را ارائه دهد تر آنبه ضعیف ترقویهای مختلف، با یک سیر منطقی از رسیده است، باید ضمن جداسازی استدالل

   (. 1397زاده و همایی لطیف، )خنیفر، مصطفی

      

 گیری و ارائه نظریه جدیدنتیجه . مالحظات44-3

-پرداز را در دفاع از نظریه و تأیید آن یاری میکارگیری الگوهای مناسب، نظریهآگاهی از قوانین استدالل و تبحر در به  

د و نی کنبیهای احتمالی مخالفان خود را پیشتواند اعتراضپرداز از تفکر نقادانه برخوردار باشد، قطعاً میدهد. اگر نظریه

 ها آماده کند. از قبل، خود را برای پاسخگویی به آن

ه نحوی بیان شود کنظریه باید بهدهد. پردازی را مرحله اعالن و ارائه نظریه تشکیل میآخرین مرحله از مراحل نظریه     

نظریه  تقاعد کند. بنابراینها را برای پذیرش و استفاده از آن مخوبی به مخاطبانش منتقل و آنرا به ایجادشدهبتواند ایده 

-ان میگیری از مراحل قبلی، نشپرداز در پایان با نتیجهنظریهها بیان شود. واژه« ترینترین و جذابکمترین، ساده»باید با 

 یک»پردازان  در گزارش بیان نظریه خود از برخی نظریهکند. کمک می شدهمطرحدهد که چگونه نظر او به حل مسئله 

ر گیرند. این نوع نوشته علمی های زیرکانه بهره مییا لطیفه موردبررسیب، حکایت، زندگی واقعی از پدیده داستان جال

توان یها را منظریهتری برخوردار باشد، احتمال جذب مشتریان بیشتری خواهد داشت. چقدر از ظرفیت تبلیغی مناسب

ارائه کرد. استفاده از چندین شکل « آماریو  فهرستی ،جدولی، تصویری، انتزاعی، شفاهی»های مختلفی چون به شکل

 کند. توجه و امکان ارزیابی بهتر آن کمک میبرای ارائه یک نظریه به جلب
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نوعی نظریه باور شده در میان اندیشمندان  صورتبهوقتی نظریه در عمل اجرا یا در محافل علمی پذیرفته شد و      

ممکن است در پدیده توضیح رفتار خاصی  دیگرعبارتبهنوعی نابهنجاری شود. درآمد، در گذر زمان ممکن است دچار 

مبتنی بر نظریه موجود، تغییراتی ایجاد شود که نظریه فعلی قادر به تبیین آن نباشد. در این حالت نظریه دچار نوعی 

-فتار تجارت بینلل با تغییر رالمدر سطح بین« مزیت نسبی پورتر»شود. برای نمونه نظریه کاستی در تبیین و توصیف می

 الملل برخی کشورها، قدرت تبیینی خود را تا حد زیادی از دست داد.   

       

 پردازهای نظریه. ویژگی44-1

و فراهم بودن بستر  9-44ها به شرح جدول داشتن برخی ویژگی شرطبههر پژوهشگر مسلط در یک حوزه خاص 

 پردازی کند.تواند نظریهازی میپردمحیطی مانند تشویق و پذیرش نظریه
 پردازهای الزم برای نظریهترین ویژگی. برخی از مهم3-44جدول  

 توضیح هاویژگی ردیف

  سازهای الگوساز و نظریهویژه روشبه رای حل مسائلو پژوهشی ب های علمیروششناخت انواع  نظم فکری 1

 جدید در پاسخ به سؤاالت کلیدیهای قابلیت فکر کردن و پیدا کردن راه خالقیت  2

 های مربوطهها در حوزهشناخت دائمی از سیر تحول و تغییر انواع نظریه یادگیری دائم 3

توان به تفکر سیستمی، همدلی با موضوع، تفکر موقعیتی، بازی فکری، از جمله ابزارهای تفکر عمیق می تفکر عمیق  4

 دهی الگوهات و شکلمدلسازی، ترکیب، مشاهده، تصویرسازی، شناخ

 موردبررسیدر زمینه « تجربه یا دانش عملی»و « علم یا دانش نظری»حاصل از دو بعد  دانش کافی 5

 به نقد کشیده شدن آن برای بررسی، نقد و ارائه نظریه و آمادگی  نفساعتمادبه 6

 اشتیاق به دانستن درباره موضوعات با اطالعات و دانش محدود  روحیه جستجو 7

 ها ها در ذهن، پیش از رخداد آنها و تحلیل آنها و ارتباط بین آنتوانایی خلق پدیده سازیتصویر 8

 توانایی ارائه نظریه به بهترین شکل ممکن  ارائه جذاب 9

  پردازینظریهسوگیری و تعصب در فرایندهای  هرگونهپرهیز از  صداقت 11

داشتن دانش »توان در قالب دو بعد اساسی پردازی دارد. این خبرگی را مینقش مهمی در نظریه« خبرگی»ویژگی       

خبرگی  پرداز بامعنا نمود. وقتی نظریه« پردازیهای نظریهداشتن دانش نسبت به روش»و « موردبررسینسبت به پدیده 

ند ماندیشه و تخیل نظامتواند برای معنابخشی یا حل آن وارد خزانه عملی و نظری، موضوع مناسب را تشخیص داد، می

 شود. 

 

 ها. مالحظات ارزیابی کیفیت نظریه44-3

ها به زمانی برای پذیرش عمومی نیاز دارند که این زمان وابسته به آزمایش دیگر دانشمندان و باالرفتن تأیید اغلب نظریه

، به 1«نیوسهآر»یک شیمیدان بنام برای نظریه مفهوم یقین معنا ندارد. عمومی و در ادامه پذیرش عمومی آن خواهد بود. 
                                                           
1. Svante August Arrhenius  
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-برای نشان دادن نارسائی 1«دبی»جایزه نوبل گرفت و چندی بعد شیمیدان دیگری بنام « الکترونیکینظریه تجزیه»دلیل 

پردازی روندی نظریه (.1397زاده و همایی لطیف، )خنیفر، مصطفیهای نظریه آرهنیوس، جایزه نوبل دریافت کرد! 

ان است. گاهی نظریه در روند تکاملی خود به سطحی از سودمندی و ظرفیت کاربردی در حل مسائل پایرونده و بیپیش

-شان میها نمروری بر سیر تاریخی نظریه شود.عنوان یک نظریه بالغ با پذیرش عمومی بیشتری مواجه میرسد که بهمی

ها آن دیگری نیز با پردازاننظریهاند و یلی رد کردههای پژوهشگران دیگر را با ارائه دالپردازان نظریهدهد که برخی نظریه

اند. این تکرار تاریخی حکایت از آن دارد که هر نظریه جدید نسبت به یک پدیده، نگاهی متفاوت به همین کار را کرده

ه وب را با توجه بهای ختوان نظریهراحتی رد یا تأیید کرد اما میتوان یک نظریه را بهدهد. بنابراین نمیآن را نشان می

 معرفی شده است.  11-44جدول ها الگوهای مختلفی به شرح برای ارزیابی کیفیت نظریههر شرایط انتخاب نمود. 
 ارزیابی یک نظریه ها برای انواع روش. 81-44جدول  

 توضیح هاشاخص ردیف مبنای ارزیابی

 ت بیان واقعیتسطح و قابلی تریندرکلیارتباط خوب با واقعیت  فلسفی 1 ماهیت

 راییگشناسی مانند بررسی با رویکرد استقراگرایی یا ابطالروش ازنظربررسی نظریه  شناختیروش 2

 ویژه در علوم کاربردیقابلیت کاربرد و پاسخگویی به نیاز کاربران به کاربردگرایی 3

 مشاهدهقابلهای بندی دادهتوانایی در طبقه توصیفی 1 رویکرد

 شکل قابل آزمونبینی مشاهداتی که هنوز صورت نگرفته بهتوصیف و پیش تبیینی 2

 بینی وقایع برخورداری از ظرفیت توانایی پیش پیشگویانه 3

 االذهانی بودن محدود نبودن به زمان و مکان و بین انتزاعی بودن 1 ویژگی

 موارد بین و دیگرابسته، مالک و پیشیا مفاهیم از ابعاد مستقل یا و مغیرهامعرفی روابط  نمایش رابطه 2

 ظرفیت ایجاد تجسم آن در ذهن  قابلیت تجسم 3

 های جزئی های کالن با نظریههمخوانی نظریه تأیید نظری 4

 و نداشتن تناقض یکپارچگیبرخورداری از هماهنگی و  انسجام 5

 مبتنی بر حقایق پایدار مدارقیقتح 6

 هاشن به پرسشقدرت پاسخ رو حل مسئله 7

 قدرت استفاده تحلیلی در مسائل گوناگون توان تحلیلی 8

 ها همراه با جامعیت و بررسی همه جانبه ابعاد مسئلهگستره درک پدیده فراگیری 9

 همراه با قدرت توضیح « سادگی، رسایی، دقت»بر اساس خصوصیات  ایجاز  11

  گیریاندازهبلقاقابلیت بیان با متغیرهای  پذیریآزمون 11

 های بیشتر برای تبیین پوشش پدیده قدرت تبیین 12

 بینی رویدادها و رفتارهادقت در پیش بینیقدرت پیش 13

 های قبلی در همان حوزه ها و فرضیهانواع نظریه دهندهپوشش تراکم دانش 14

 های نظری دیگر خلق ایدههایی برای پژوهش، ساخت فرضیه و کمک به خلق ایده ارزش اکتشافی 15

                                                           
1. Peter Joseph Deby  
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 یا میزان مطلوبیت و مفید بودن نظریه برای استفاده در عمل  کاربردی بودن 16

 پذیر و قابل آزمون در مراحل بعد استفاده از نظریه برای استنتاج روابط مشاهده قابلیت استنتاج 17

 شدن آن )مبهم نبودن(  برخورداری از صراحت، شفافیت و دقت برای امکان رد پذیریابطال 18

 ها بررسی منطق حاکم بر روابط بین اجزای نظریه یا همان گفتارها و واژه ساخت منطقی 1 الگو

 هامقایسه یا یک نظریه رقیب و تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از آن مقایسه 2

 ها و شرایط عملی و ارزیابی انطباق آن با واقعیت در محیط آزمایش تجربی 3

 قابلیت فهم، برانگیزانندگی، اختصار، خالقیت، تازگی، شفافیت، سادگی، پذیرش عمومی صوری 1 قدن

 پذیری، روشمندی، انسجام درونی، مبتنی بر استدالل منطقیمبتنی بر حقایق پایدار، آزمون ساختاری 2

 و ماندگاری نیبیپذیری، جامعیت، دقت، اکتشاف، سودمندی، پیشتبیین، توصیف، تعمیم محتوایی 3

 سازگاری منطقی، توافق با حقایق و قابل آزمون بودن ضروری 1 سطح معیار

 ها و پژوهش محور بودنسایر نظریه با سازگار، دارای ایجاز، گستره وسیع، انتقالقابل غیرضروری 2

توان کیفیت ها میشاخص برخوردار خواهد بود اما به کمک این مورداشارههای ای از همه شاخصندرت نظریهبه     

قدرت »ها یکسان نیست و اغلب کارشناسان برای ارزش همه این شاخصالبته یک نظریه را مورد ارزیابی قرار داد. 

ن با معیار برخی کارشناساقائل هستند.  هاشاخصارزش بیشتری نسبت به سایر « پذیری، دقت و کاربردی بودن آنتعمیم

 راعتبا دهند. در این رویکردلیدی در ارزیابی نظریه را مورد توجه و تأکید قرار میچندین شاخص ک «نظریهاعتبار »

 است. ارزش به اهمیت نظریه« ارزش، سازگاری و قابلیت تعمیم»سه مفهوم  دربردارندهارزش حقیقی یک نظریه  عنوانبه

-آن دهشمشخصردن مفاهیم و روابط پذیرکمیزان مشاهده»، سازگاری یا تطابق بر «سودمندی و کاربردی بودن»بر اساس 

و  پذیریآزمون»گرایان نیز بر دو ویژگی ابطالاشاره دارد. « میزان کاربرد در شرایط مختلف»و قابلیت تعمیم به « ها

 دارد.  ها نیز بر همین نکته تأکیدهای ارزیابی نظریهبندی از روشآخرین سطح طبقهیک نظریه تأکید دارند. « پذیریابطال

های ارزیابی یک نظریه پرداخت. به به معرفی مالک 11-44به شرح جدول  عامل هفت( با انتخاب 1389) فرددانایی     

 های باز یا بسته به هر سؤال نسبت به ارزیابی نظریه پرداخت. توان به شکل پاسخکمک این سؤاالت می
 (8913) فردداناییهای ارزیابی یک نظریه از دیدگاه . مالک88-44جدول 

 کنندهارزیابیسؤال  ردیف

 به علم موجود( افزودهارزشآیا نکته جدیدی ارائه داده است؟ )با تأکید بر میزان  1

 تغییری ایجاد کرده است؟ موردنظرآیا در نحوه عمل رشته  2

 ن(آ کنندگیاقناعزان و می تأییدکنندهاز منطق زیربنایی محکمی برخوردار است؟ )با تأکید بر قرائن و شواهد تجربی  آیا 3

 بودن، جامعیت و امثال آن(نحوی مناسب و بهنگام انجام شده است؟  )با تأکید بر کاملآیا به 4

 آیا به نحوی دقیق به رشته تحریر در آمده است؟ 5

 است؟  شدهارائهآیا در زمان مناسبی  6

 کند؟ توجه چه کسانی را جلب می 7

هایی به شرح ( با استخراج معیارهای مشترک در ارزیابی یک نظریه مالک1397طیف )زاده و همایی لخنیفر، مصطفی

 را معرفی کردند.  12-44جدول 
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 (8933) لطیف همایی و زادهمصطفی خنیفر،های ارزیابی یک نظریه از دیدگاه . مالک81-44جدول 

 سؤاالت محورها ردیف

 است؟ حد مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته چه تا پذیرش 1

 تا چه جدید و دارای حرف تازه است؟ تازگی 2

 است؟ فهمقابلتا چه حد ساده و  سادگی 3

 تا چه حد از پایه قوی منطقی برخوردار است؟ منطقی 4

 حوزه و دامنه نظریه چقدر است؟ گستره 5

 تا چه حد از جامعیت کافی برخوردار است؟ جامعیت 6

 تا چه حد مفید است؟ سودمندی 7

 تا چه حد دقیق است؟ دقت 8
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 م پنجوفصل چهل

  مند    پژوهش مرور نظام
 

      مندمرور نظام هدف کلی: آشنایی با پژوهش

 اهداف یادگیری

 مندمرور نظام پژوهشفهوم آشنایی با م      

  مندمرور نظامگیری در مالحظات نمونهآشنایی با    

  مندمرور نظامری اطالعات در آومالحظات جمعآشنایی با      

  منددر مرور نظام هاتحلیل یافتهآشنایی با مالحظات  
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 مقدمه

های انجام شده تأکید دارد. در مند پژوهشمند از نوع مطالعات مروری است که بر مطالعه نظامروش پژوهش مرور نظام

 رداخته خواهد شد. مفهوم و نحوه اجرای این روش پاین فصل به معرفی 

 

 مند. مفهوم روش پژوهش مرور نظام40-8

« مندمرور نظام»شود که در این کتاب از عنوان مطرح می« مندمرور نظام»یا « مرور سیستماتیک»این روش با عناوین 

 ستا ممکن، نیبرالی شرواهدهایی مانند در حوزه کیفری و کمریهای داده انفجاری افزایش به توجه ابشود. استفاده می

-وجود نداشته باشد. در این شرایط می گیرررینتیجرره و نقررد هرا،داده آوریجمرع بررای کرافی مهارت و انگیزه زمان،

 یرکمند نظام مرور درواقعهای مختلف استفاده کرد. در حوزه مشخص االتؤسبرای پاسخ به « مندنظام مرور»توان از 

 . رتاسدر شرایط حساس و نیازمند کاهش خطا و خطرپذیری  گیریتصمیم وپژوهشی  مطالعات برینگام مهم و کلیدی 

 طتوسی که مناسرب مروری مقاالتیک مقاله مروری با اطالعاتی عمیق است. « مندمرور نظام»یک  دستاوردترین مهم     

ل . به همین دلیدهندمی تشکیل را مرجع هایکتاب متون از هاییبخش زیربنای باشند، شده نگاشته شاخص لفینؤم

ند. ابیشتری قرار گرفته استقبال و وجههای اخیر، مورد تمناسب از جایگاه باالیی برخوردارند و در سال مروری مقاالت

 ترشکنند. این نوع مقاالت اغلب بیمی استقبال شاخصافراد  توسطمروری  مقالرهای از نگارش حرفه سردبیراناغلب 

، آخرین اطالعات علمی یک موضوع مروری مقالهگیرند. در ورد ارجاع بیشتری هم قرار میم و دنشرومری خوانرده

، ارزشیابی و تفسیر رسانیاطالعگیرد و هدف از نوشتن مقاله مروری عالوه بر تنها خاص مورد نقد و بررسی قرار می

 (. 1389باف و عزیزی، ت )ملبوسای بر روی مطالعات انجام شده موجود اسمند یک مطالعه مشاهدهمرور نظاماست. 

 

 مند. فرایند اجرای پژوهش مرور نظام40-1

« تفسیر نتایج»و « هاتحلیل داده»، «هاآوری دادهجمع»، «تعیین دقیق مشکل مورد پژوهش»در این روش نیز اقداماتی چون 

بر  ،موردبررسیدر زمینه  برای اجرای این نوع پژوهش باید عالوه بر تخصص و تسلط کافیوجود دارد. پژوهشگران 

های دقیق و مشخص نیاز است. مند هم مسلط باشند. برای اجرای صحیح این روش به پروتکلروش پژوهش مرور نظام

 کند. را در پروتکل خود معرفی می 1-45معیارهایی به شرح جدول  1برای نمونه کوکران
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Cochrane   
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 مند مرور نظام. معیارهای پروتکل کوکران برای اجرای روش 8-40جدول 

 توضیح معیارها ردیف

 اشد.المللی برخوردار بملی و بین مناسب بازخورداز ظرفیت  کهنحویبهتأکید بر انتخاب موضوع  سؤال مروری 1

 و تعیین مواردی چون حجم نمونه و دوره مشاهده  موردبررسیبر اساس موضوع و نوع مطالعات  معیار ورود 2

 آوری دادههای معتبر برای جمعید بر مواردی چون پایگاه دادهتأک تعیین محل مطالعات 3

 با استفاده از کلمات کلیدی از قبل تعیین شده برای جستجو و حذف موارد غیر مرتبط  انتخاب مطالعات 4

   توسط دو داور، مرورگر یا ارزیاب کیفیت انجام کار ازنظربررسی و کنترل هر مطالعه  ارزیابی کیفیت مطالعه 5

 ها از درون مطالعات تأیید شده تهیه فرمی برای استخراج داده استخراج اطالعات 6

   شدهکسبهای ها آماری و تفسیر یافتهبر اساس تحلیل تحلیل و ارائه نتایج 7

« متخصص، با تجربه و خالق»فردی  بایدبرای اینکه پژوهشگر بتواند سؤال مروری یا موضوع مناسبی را انتخاب      

آوری داده، به محدود کردن مطالعه اشد. پس از انتخاب موضوع باید با تعیین معیارهای ورود به موضوع و جمعب

ول کارهایی به شرح جدپرداخت. در ادامه و برای تعیین محل مطالعات یا استفاده از انواع پایگاه داده باید با توجه به راه

 ن حاصل کرد.اطمینا« یابیداده»از صحیح و کامل بودن  45-2
 یابی  کارهایی برای اطمینان از صحیح و کامل بودن داده. راه1-40جدول 

 توضیح ردیف

 لزوم تسلط کامل به موضوع پژوهش  1

 کمک گرفتن از کارشناسان کتابداری باتجربه در زمینه پژوهش 2

 جوی الکترونیکیبررسی تمامی مقاالت مرتبط پیشنهادی برای هر یک از مقاالت یافت شده در جست 3

 آمدهدستبهبررسی تمامی منابع و مراجع مقاالت  4

 های دیگر ها به زبانها و کتابنامهدر پایان شدهارائهجستجوی منابع و مراجع  5

 ها و کتب فارسی با توجه به موضوع تخصصینامهجستجوی منابع از طریق مجالت و پایان 6

 های موجودو کتاب هاهمایشدر  شدهارائهجستجوی منابع و مراجع  7

 یابی به تحقیقات منتشرنشده یا در حال انتشار کمک گرفتن از سایر مؤلفین بنام و با تجربه جهت دست 8

ین پایگاه ترین و معتبرترشدهها باید توجه شود که جستجو ابتدا باید از شناختهدرباره منابع اطالعاتی یا پایگاه داده     

ه هایی در ارائتوان همپوشانیهای معتبر، میآغاز شود. در بسیاری از پایگاه داده موردبررسیمینه تخصصی ها در زداده

وان تهای زبان فارسی به کاملی همتایان خود نیستند اما میهای تخصصی، پایگاه دادهمقاالت مشاهده کرد. در اغلب رشته

 شاره کرد.ا« Magiran»، و «SID» ،«Irandoc»ها به از میان آن

منظور انتخاب مطالعات، باید مقاالت کامالً غیرمرتبط را با مطالعه چکیده، حذف پس از جستجو با کلمات کلیدی به     

نیز همراه با دلیل رد شدن، نگهداری و بایگانی  شدهحذفو متن کامل مقاالت مرتبط را تهیه کرد. بهتر است مطالعات 

طور مستقل فیت مطالعات انجام شده، هر منبع باید حداقل توسط دو مرورگر، بهشوند. در مرحله بعد و ارزیابی کی

بین دو مرورگر، نفر سومی به ارزیابی  نظراختالفمطالعه و در صورت رد شدن، دلیل آن ارائه شود. در صورت وجود 

شود. در نهایت تمامی مقاالت ( تعیین میkکار خواهد پرداخت. میزان توافق بین دو مرورگر، با استفاده از آزمون کاپا )
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ر شود. منابع به صورتی در اختیانظر در آن زمینه کنترل و تأیید می، توسط یک متخصص و صاحببه مطالعه واردشده

 گیرند که نام مؤلف، مؤسسه و مجله مربوطه پوشانده شده باشد. قرار می« مرورگرها»

ید هایی بارا به این منظور طراحی کرد تا مشخص شود که چه نوع داده ها باید فرم یا الگوییدر مرحله استخراج داده     

 خواهد« بودن نام مؤلف، مؤسسه و مجله شناساییقابل»ها از مقاالت بدون از درون مقاالت استخراج شود. استخراج داده

 ار کرد.  توان با مؤلف برای دریافت اطالعات بیشتر تماس برقربود. اما در شرایطی که نیاز باشد، می

عات و تأثیر مطال تکتکنمای تصویری از اثر  بینیپیشنمودارهای با ها بهتر است در مرحله تحلیل و تفسیر یافته     

بهتر است که میزان ناهمگونی بین مطالعات هم مشخص شود. هرچقدر کل مطالعات را به خواننده نشان داد.  برآیند

توان تر خواهد بود. ناهمگونی را میتر و واقعیگیری نهایی دقیقباشند، نتیجه تربا یکدیگر همگون موردبررسیمطالعات 

توان با نمودار قیفی تورش انتشار را نشان داد. برای نمونه در شرایطی که محور بررسی کرد. همچنین می«  2Iآزمون »با 

حیح و بدون تورش انتشار، مطالعات باشد، در حالت ص تکتکهای شانس عمودی حجم نمونه و محور افقی نسبت

یشتر با نتایج چشمگیرتر ب مطالعاتکند. تورش انتشار به معنای آن است که را ایجاد می قرینهشکل یک قیف معکوس و 

 وند. شمند شوند، باعث ایجاد نتایج کاذب با مداخله مثبت میمطالعات وارد مرور نظام گونهایناگر فقط شوند. چاپ می

چکیده، »شود، مانند سایر مقاالت شامل ز این نوع پژوهش که اغلب در قالب مقاله مروری ارائه میگزارش حاصل ا     

-یا معرفی روش بررسی باید، قدم شناسیروشباشد. در قسمت می« ها، بحث و فهرست منابعشناسی، یافتهمقدمه، روش

نحوی که هر پژوهشگر دیگر داده شود. به توضیح تفصیلبههای آماری مقاله در چارچوب معیارهای کوکران آورده و 

 شدهرگزیدهبهای مقاالت ها نیز نتایج تحلیل یافتهبتواند با پیگیری از این روش، مطالعه را تکرار کند. در قسمت یافته

شود. در قسمت بحث بر روی صورت نمودارهای جنگلی و قیفی و دیگر جداول و نمودارهای مرتبط نشان داده میبه

شود و آن را با نتایج سایر مقاالت مروری یا مطالعات بزرگ در زمینه مورد پژوهش، ای تحلیل مروری بحث میهیافته

توان گفت که یک مقاله مروری خوب، به طور خالصه میبهمقایسه کرده و نتیجه مهمی بر اساس آن ارائه خواهد شد. 

گیری کند و در صورت نیاز برای کسب تر تصمیماحتکند تا در ارزیابی موارد موافق و مخالف، رخواننده کمک می

 (. 1389باف و عزیزی، اطالعات و یا اطمینان بیشتر بتواند به منابع کلیدی اشاره شده، مراجعه نماید )ملبوس
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  م وششچهلصل ف

    های خاصدر رشتهمالحظات پژوهشی 
 

  های خاصرشتههدف کلی: آشنایی با مالحظات پژوهشی در 

 اهداف یادگیری

  مالحظات پژوهشی رشته ادبیات فارسیآشنایی با  

  مالحظات پژوهشی رشته ریاضیآشنایی با 
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 مقدمه

اختالف یاد  عنوانبههای دانشگاهی مالحظات خاصی وجود که ممکن است برخی کارشناسان از آن در برخی از رشته

-که آنچه در بعضی موارد خاص در انتخاب مسیر اجرای پژوهش میان رشتهکنند. پدیدآورندگان پژوهش بر این باورند 

را در  مالحظاتتوان برخی از این کند، مالحظات خاص در همان رشته است که حتی میهای مختلف، تفاوت ایجاد می

-رداخته میه پخاص هر رشتگفته به مالحظات ها نیز به کار برد. در این فصل عالوه بر مبانی پژوهشی پیشدیگر رشته

 شود. 

 

 . مالحظات پژوهشی رشته ادبیات فارسی41-8

سازی عقالنی و راه یافتن به دنیای ناشناخته آثار علم ادبیات بر تالش آگاهانه و مبتنی بر عقل و استدالل برای مفهوم

ن آثار در آن آفریده تأکید دارد که ای عوامل و فضایی ،ها و رویکردهای مشخص، عللموجود ادبی با استفاده از نظریه

شناخت، تبیین، تفسیر و » هرگونههای هنری تأکید دارد. شوند. همچنین این علم بر دنیای اذهان خالق این پدیدهمی

 نامید.« علم ادبیات»توان این عوالم چهارگانه پیچیده را می« گذاریارزش

کند، بلکه نمی پردازینظریهیرا برای تبیین خود قرار دارد؛ ز« کنندهمصرف»های از یک منظر ادبیات جزو دانش      

را در  «شناسی و علوم سیاسیشناسی، تاریخ، جامعهشناسی، روانفلسفه، زبان» ازجملهها مفاهیم تئوریک سایر دانش

طابه ویژه از خو به برآمدهتنها نظریه ادبی است که از خود علم ادبیات « علم بالغت»گیرد. تحلیل متن به خدمت خود می

 بخشی از فلسفه است.  عنوانبه شناسیزیباییکه در مبانی وامدار علم 

ی که از آن هایبا تمام تلقی« ادبیات»ای هستند. به این دلیل ساده که بسیاری از مطالعات ادبی در ذات خود بینا رشته     

هایی مانند ز منظری واحد شناخت. دانشتوان اوجود دارد و با تمام مصادیقش امری پیچیده است و امور پیچیده را نمی

، رتئاتسینما، »و  هنرهایی مانند « شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم ارتباطاتروان شناسی،علوم اجتماعی، جامعه»

اند. از سوی دیگر بسیاری از ژانرهای ادبی نوظهور نیز با ادبیات خالقه و علم ادبیات مرتبط شده« نقاشی و امثال آن

 نیستند.  تحلیلقابلاز طریق مطالعات ادبی  صرفاً

ء و چیز دیگری، موضوع مطالعه و شناخت قرار گیرد. این حوزه مانند هر دانش تواند مانند هر شیاثر ادبی می     

-بین عدرمجموپذیر و تعمیم حدی تا، سنجشقابل»بشری دیگر متکی بر خرد و عقالنیت و تابع اصولی مشخص چون 

های مشخص و با کمک نظریه« متن ادبی»ست. با این رویکرد، ادبیات علم است و موضوع شناختش ا« االذهانی

با معیارهای معین است. آنچه پژوهشگری درباره یک اثر ادبی بر مبنای اصول و معیارهای مشخص گفته  شدهتعریف

در حوزه  درواقعپذیرند. بی از وی میعنوان دانش ادباشد، بخشی از آحاد جامعه علمی )عالمان علم ادبیات( آن را به

أیید بتواند دلیلی برای ت زمانهمباشد و  شدهمطرحشود که خود با دلیل و برهان علم ادبیات، به دیدگاهی علمی گفته می

 نظرات دیگران باشد. 
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م. در علم ادبیات هم به در ارتباط هستی« فهم متن، آموزش و ارزشیابی»گانه های سهعنوان علم با حوزهدر ادبیات به     

به علم یا در بخشی دیگر با رویکرد « هیوم»هایی که با رویکرد آن باور داریم. مانند پژوهش« ذهنیت»و هم به « عینیت»

ت شناسی و بالغشناخت اسرار موجود در متون ادبی با علم سبک «هیوم»است. در رویکرد  تحلیلقابلبه علم « کانت»

 بازخوانی در سایه ذهنیت پژوهشگر« تأویلی-تفسیری»بر اساس روش « کانت»با رویکرد شوند. کشف و توصیف می

ها امور یا ادعاهایی شود. در این پژوهشگیرد و اموری خارج از متن برگرفته از ذهنیات پژوهشگر اعمال میصورت می

-یا نهفته در متون کشف و بیان می شود اما در پژوهش با رویکرد هیوم، امور واقعمی« جعل یا ایجاد»ها در باب متن

 شود. پرداخته می 1-46شناسی به چهار حوزه مهم به شرح جدول روش ازنظرشوند. در ادبیات 
 شناسی پژوهش در ادبیات مهم روش حوزه چهار. 8-41جدول 

 توضیح موارد ردیف

 متن  تولیدکنندهفهم و ارزیابی عوامل  اولیه متنیبرونعوامل  1

 فهم و ارزیابی محتوای متن  دیشگانیِ متنجهانِ ان 2

 فهم و ارزیابی چگونگی تولید متن  جهانِ شکلی متن 3

 فهم و ارزیابی اثرات متن بر خواننده و جامعه  متنی ثانویههای برونپدیده 4

مشاهده، » اصول در تبیین امور طبیعی متکی بر« گرایی انتقادیو عقل گراییاثبات»هر دو مکتب علمی رایج یعنی      

هستند. دلیل این امر وجود مواد طبیعی دارای ثبات و پایداری زیاد است. کاربرد آمار « پذیریبینیآزمایش، تعمیم و پیش

 شود. ستفاده میا« تاریخی، توصیفی، تفسیر، تحلیل و تأویل»های وتحلیل از جنبهدر ادبیات کم است و اغلب برای تجزیه

مانند  «اسناد گذشته»با تمرکز بر هستند. یعنی « متن محور»ریخی این حوزه خصلت نقلی دارند و اغلب مطالعات تا     

های پژوهش« ها، منشورات، قراردادها، قوانین و مصوباتنامههای تاریخی، معاهدات، پیمانکتاب، مقاله، رساله، موزه»

رح به ش و تأویل ، تفسیرتحلیلقابلا چند قرن پیش های ادبی همه متون از یک ماه ت. در پژوهشدهندخود را سامان می

 هستند. 2-46جدول 
 . تحلیل، تأویل و تفسیر در ادبیات 1-41جدول    

 توضیح موارد ردیف

 کند.روابط صوری و محتوایی آن اشراف پیدا می ازجملهبا تأمل و دقت کافی بر ابعاد نهان متن  تحلیل 1

 د مکتوم و پیدای مؤلف را آن کشف و بیان کند. رود تا قصمی متندرونبه  تفسیر 2

 ای که از آن پژوهشگر است. ویژه« مشرب فکری»خواندن متن بر مبنای  تأویل 3

قرار داد.  موردگفتگومنظور دریافت معنا و داللت آن در این رویکردها باید متن را در رابطه با سخن و به     

در  های دانشی است که سنتکند، مبنی بر افقکرد و نگرشی را که انتخاب می، پژوهشگر ادبیات هر رویدیگرعبارتبه

 هاییها و دریافتدهد. برای نمونه در تأویل شعر عارفانه حافظ یا مولوی، پژوهشگر از مجموعه دانشاختیار او قرار می

ری شود که هر تأویل به عناصمی اند. به همین دلیل گفتهبرد که پیش از وی سایر پژوهشگران ادبی مطرح کردهبهره می
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-ا و پیشههای گذشته و داوریوابسته است. تأویل به این اعتبار به سنت، تأویل شدهتعییناز پیش موجود و از پیش 

 خورد. های گذشته گره میداوری

اعتقاد  فرانسیس بیکاز رویکردی دیگر ادبیات مبتنی بر خالقیت و هنر است و شاعران به الهام و تخیل نیاز دارند.      

توان آن را تحت ؛ بنابراین نمیگیرد و از بند قوانین ماده و احکام عقل آزاد استمی نشئتدارد که شعر از تخیالت 

-مند کرد. هنر اصیل ادبیات بیشتر برآمده از ضمیر ناخودآگاه هنرمند و نتیجه کشف و شهودهای ویژهضابطه معینی قاعده

هست به زبان علم توضیح داد. برای نمونه اغلب شاعران متبحر بر اساس علم و  کهچنانا رتوان آنای است که نمی

اند. افالطون هم تأکید دارد که مایه کالم شاعران، دانش نیست بلکه شور و ذوق و عواطف است. نظریه شعر نگفته

رد و به استعاره از خ« سر»ولی باید با  شودبه استعاره از کشف و شهود هنری، آفریده می« دل»متن ادبی خالقه با  درواقع

که خالقیت ادبی خارج از  اعتقاددارندعقالنیت، مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس برخی کارشناسان این حوزه 

 پذیری نیست. بینی و تعمیممحدوده دانش است و قابل شناخت، پیش

 

 در رشته ریاضی. مالحظات پژوهشی 41-1

، 1یالپوای از اکتشاف وجود دارد )جنبهشود، اما در حل هر مسئله شدن یک مسئله بزرگ می یک کشف بزرگ سبب حل

میمی تص»یا  «پرسشی که باید پاسخ داده شود»، «ای که باید حل شودمسئله»با اغلب  در رشته ریاضی یک پژوهش. (1957

دستیابی به  دقصبهدار کر منطقی، منظم یا نظامشود. در این مسیر پژوهشگر به یک جریان تفشروع می «گرفته شود دبایکه 

ه، طور خالصبه شود.های گوناگون وارد میال در زمینهؤصحت و نادرستی اندیشه، عمل یا فرضیه و یا پاسخ به یک س

 باشد.  3-46در مواردی به شرح جدول تواند می طرح مسئله

 . انواع رویکردهای طرح مسئله در رشته ریاضی9-41جدول 

 موارد فردی

 خاص ریاضی توانایی یا خالق هایفعالیت از ویژگی یک 1

 پرسشگری آموزش هایویژگی از یکی 2

 پژوهشگر برای مسئله حل توانایی بهبود برای ابزاری 3

 پژوهشگر ریاضی درک به رو ایپنجره 4

 ریاضی به پژوهشگر مندیعالقه افزایش برای ابزاری 5

 . شودحل مسئله ظاهر می در فعالیت 4-46به شرح جدول  و شکلاغلب طرح مسئله به د     
 های طرح مسئله در فعالیت حل مسئله در ریاضی. انواع شکل4-41جدول 

 انواع ردیف

 اصلی مسئله حل به شدن نزدیک برای تر،ساده مسئله یک ساخت و مسئلهصورت تغییر 1

 موجود لهمسئ شرایط از برخی تغییراست.  شدهانجام آنچه و مسئله از تدرس درکبازگشت به عقب برای  مسئله، یک حل از بعد 2

 رسید.  آن هایحلراه و مسئله از تریعمیق درک به هاآن بررسی با تا  جدید همسئلو ایجاد 

                                                           
1. Polya  
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دف ه یک عنوانبهباید توجه شود این است که طرح مسئله یکی از ملزومات مهم حل مسئله است و نباید تنها  آنچه     

طرح مسئله هم به تولید یک مسئله جدید و هم  ابزاری برای آموزش نیز نگریست. عنوانبهدیده شود بلکه باید به آن 

ل به شرح جدو« بعد از حل مسئلهدر طول و  ،قبل»تواند یک مسئله مفروض داللت دارد و لذا میبندی جدید  صورتبه

 انجام شود. 46-5
 طرح مسئله های . انواع فرصت0-41جدول    

 توضیح انواع ردیف

 رایب بیشتری امکان که کند بندیصورت طوری را آن ،شدهداده مسئله مجدد خلق با کندمی سعی پژوهشگر مسئله حل طی 1

 .«کن فکر دسترسقابل مناسب مسئله یک به» پولیا جرج قول به. باشد داشته آن حل

 از جدید ئلهمس یک تولید بلکه نیست شدهداده مسئله حل هدف، که بیافتد فاقات زمانی تواندمی مسئله طرح مسئله حل از قبل 2

 .بیافتد اتفاق «کردنی حل» هر از قبل تواندمی ایمسئله طرح چنین. است تجربه یا موقعیت یک

 طرح از وعن نای. بپردازد اصلی مسئله شرایط بررسی به مرتبط، مسائل خلق برای است ممکن فرد که زمانی مسئله حل از بعد 3

 .است مرتبط پولیا «عقب به بازگشت» مرحله با مسئله

 است.  شدهمعرفی 6-46شود در جدول مراحلی که طی آن مسئله حل می     
 . مراحل حل مسئله در رشته ریاضی 1-41جدول 

 توضیح مراحل  ردیف

 فهمیدن مسئله 1

 

پذیر است؟ آیا شرط تن شرط مسئله امکانها کدام است؟ شرط چیست؟ آیا تحقق یافمجهول چیست؟ داده

 که کافی نیست؟ یا حشو و زائد است؟ یا متناقض است؟کند؟ یا اینمسئله برای تعیین مجهول کفایت می

ید توانهای مختلف شرط را از هم جدا کنید. آیا میقسمت کار برید.های مناسب را بهشکلی رسم کنید. عالمت

 ؟را بر روی کاغذ بیاورید هاآن

 طرح نقشه 1

 

ها و مجهول را پیدا کنید. ممکن است مجبور شوید که در صورت یافت نشدن ارتباط مستقیمی ارتباط میان داده

 های کمکی در نظر بگیرید. باید سرانجام یک نقشه برای حل مسئله طرح کنید.ها و مجهول، مسئلهمیان داده

ی وابسته ااید؟ آیا از مسئلهصورت دیگر دیدهیا همین مسئله را بهآیا آن را پیشتر دیده بودید؟ آترین سؤاالت: مهم

  ای که بتواند سودمند واقع شود آگاهید؟به آن آگاهی دارید؟ آیا از قضیه

 اینجادر  د.را داشته باشای بیندیشید که همین مجهول یا شبیه آنبه مجهول نگاه کنید! و بکوشید تا درباره مسئله

توانید یکار برید؟ آیا متوانید آن را بهاست. آیا می شدهحلتر مسئله شما وجود دارد که پیش ای وابسته بهمسئله

وانید تکار بردن آن را ممکن سازد؟ آیا میکار برید؟ آیا باید یک عنصر کمکی را وارد کنید تا بهروش آن را به

 کنید. ها رجوعیگر بیان کنید؟ به تعریفصورتی دتوانید آن را بهرا دوباره بیان کنید؟ آیا می مسئلهصورت

وانید تای وابسته به آن بپردازید. آیا میرا حل کنید؛ نخست به حل کردن مسئله شدهطرحتوانید مسئله اگر نمی

تر؟ یا یک صتر؟  یا یک مسئله خاتر در دسترس باشد تخیل کنید؟ یا یک مسئله کلیای را که بیشوابسته مسئله

ن را و باقی آ داریدنگهتوانید یک قسمت از مسئله را حل کنید؟ تنها یک جزء از شرط را آیا میمسئله مشابه؟ 

ا هتوانید از دادهکند؟ آیا میشود و چگونه تغییر میصورت مجهول تا چه اندازه معلوم میکنار بگذارید؛ در این

وردن آ دست بهکند که بتواند برای های دیگری به فکر شما خطور میچیز سودمندی استخراج کنید؟ آیا داده
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ها یا در صورت لزوم هر دو را چنان تغییر که مجهول تازه و توانید مجهول یا داده-مجهول سودمند باشد؟ آیا می

کار بردید؟  آیا ی شرط را بهکار بردید؟ آیا همهها را بهآیا همه داده تر باشند؟های تازه به یکدیگر نزدیکداده

 کار بردید؟اصلی مندرج در مسئله را به ی مفاهیمهمه

 اجرای نقشه 9

 

ام توانید آشکارا ببینید که گدارید چک و امتحان کنید، آیا میحل مسئله، هر گام را که برمی در ضمن اجرای نقشه

 را ثابت کنید؟توانید درست بودن آندرست بوده است؟ آیا می شدهبرداشته

ارزیابی  4

 جواب 

توانید آیا می توانید نتیجه را چک کنید؟آیا می .است آمدهدستبهامتحان کردن جوابی که یا  کردنبه عقب نگاه 

 کار برید؟ای دیگر بهتوانید نتیجه یا روش را در مسئلهآورید؟ آیا می دست بهنتیجه را از راهی دیگر 
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 مچهاربخش 

مالحظات حقوقی و 

 اخالقی پژوهش 
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  مهفتوچهلفصل 

    پژوهشمالحظات حقوقی 
 

 هدف کلی: آشنایی با مالحظات حقوقی پژوهش 

 اهداف یادگیری

 ایی با مفهوم حقوق پژوهش آشن 

  آشنایی با انواع مصادیق سرقت علمی 

 آشنایی با قوانین حق مؤلف 
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 مقدمه

پژوهش را انجام دهد. او باید  الزم دانش و فنی هارتمطالعه و برخورداری از م موضوع به اشرافباید با  ژوهشگرپ

 بندیجمع را پژوهش فرایند چطور درنهایت وهد د ادامه را آن چگونه و کند آغاز راپژوهش  چگونه و کجا از کهبداند 

 بسیار مهم است.  پژوهش حقوقی مالحظاتپژوهش شناخت  فرآیند. در برسد دلخواه نتیجه به تا کند

 

 پژوهش  حقوقمفهوم  . 43-8

 ضمانت واجد و شودمی تحمیل جامعه اعضای بر که شده دهیسازمانقواعد  مجموعه»عبارت است از « حقوق»     

 میان روابط» سامان دهنده حقوقی، گیرند. نظمشکل می اجتماعی یک نظم بستر بر قواعد این«. است جمعی اجرای

هنجارهاست  از ایمجموعه حقوقی نظم درواقع،. است «یکدیگر با میعمو نهادهای» و «عمومی نهادهای با افراد» ،«افراد

 رد.گیشکل می انسانی هر جامعه حقوقی هایوضعیت و روابط تنظیم برای موجود قوانین سایر و اساسی قانون در که

 ردمم داری همهزمینه برخور»تا  باشد عمومی قوانین طبق بر جامعه امور تمام که کندمی اقتضا قانون حاکمیت اصل     

  .است آن بودن آورالزام قانون، بارز از خصایص یکی .فراهم شود« خودسری ممانعت از یکسان و تکالیف و حقوق از

ها برای پژوهشگر الزامی است. فقدان شناخت الزم از در حوزه پژوهش قوانین مشخصی وجود دارد که اطالع از آن     

های مادی و اعتباری جدی به پژوهشگر شود. در برخی موارد ناآگاهی باعث تواند باعث خسارتقوانین پژوهشی می

ر برای فعالیت مؤثهای ادبی شده است. بر این اساس هر پژوهشگر اتهام بسیاری از پژوهشگران به مواردی چون سرقت

نیاز  1-47جدول به شرح در حوزه پژوهش « المللیرسمی، سازمانی و بین»و مناسب خود به آگاهی از انواع قوانین 

 دارد.
 پژوهشی . انواع قوانین 8-43جدول  

 توضیح انواع قوانین ردیف

 یشورا مصوبات فرهنگی، انقالب عالی شورای مصوبات اسالمی، شورای مجلس مصوبات اساسی، قانون رسمی کشوری 1

  و دیگر اسناد حقوقی رسمی کشور مجازی فضای عالی

 های سازمانینامهنامه، دستورالعمل، منشور اخالق و شیوهقررات، نظامنامه، ماساسنامه، آئین سازمانی 2

 شدهمیتنظها ها و ملتبر اساس توافق بین دولت یالمللنیب 3

 کتاب، ازجمله ذهنی هایآفرینش بهاست. مالکیت فکری  فکری الکیتمباحث حقوقی پژوهش بیشتر مربوط به م     

 و «هنری-ادبی مالکیت» مقولت دو به که دارد، اشاره هااین مانند و اختراعات نعتی،ص هایطرح موسیقی، ترانه، مقاله،

 عنوانبه مؤلف و پدیدآورنده به دیگر، مالکیتی حقوق سایر مانند فکری، مالکیت حقوق. شودمی تقسیم «صنعتی مالکیت»

 اثرش زا منفعت و سود کسب راستای در ددار اختیار در که تألیفی حق با و کند محافظت اثر از دهدمی اجازه اثر صاحب

 . است شدهاشاره آن به نیز بشر حقوق جهانی اعالمیه 27 ماده در که است حّقی همان این بردارد؛ قدم
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 انواع مصادیق سرقت علمی. 43-1

 خواهد بود.  2-47ها به شرح جدول ترین آنسرقت علمی دارای مصادیق متعددی است که برخی از مهم
 . انواع مصادیق سرقت علمی 1-43جدول 

 توضیح انواع ردیف

 استناددهی بدون دیگران هایایده و آثار از ستفادها استناد ندادن 1

 کوتاه ناقص  قولنقلو  ازحدشیب، کنندهگمراهشامل استنادهای ناقص،  استناد نامتناسب 2

 یاستناددهدیگری بدون  و ترجمه اثر یاستناددهترجمه اثر خود به زبان دیگر بدون  ترجمه 3

 نویسندة»و شامل مواردی چون  استناددهی بدون دیگران هایایده و آثار از استفادهنوع سرقت علمی  آشکارترین    

 . ستا 3-47به شرح جدول  1«سرقتی خودو  کاری تنبل، جزئی استتار، معجون مقالت، رونویسی، پنهان یا شبح
  استناد ندادن از نوع . انواع سرقت علمی9-43جدول 

 توضیح انواع ردیف

 بنام خود یا اشخاص دیگر  نامیانتشار آثار بی پنهان هنویسند 1

 بدون استناد  دیگران متن از قسمتی یبرداریکپ رونویسی 2

 بدون تغییر خاص و نداشتن استناد  هاداده تلفیق و مطلب چند از برداریکپی معجون مقالت 3

 ست. متعلق به دیگری ا دهاصل ای کهیدرحال عبارات و کلمات تغییرای تغییر ظاهر و نه محتوا با تالش بر جزئی استتار 4

 تالش برای خلق ایده و اثر  یجابه دیگران هایایدهها و متن کردن سرهمزمان زیاد برای  صرف کاری تنبل 5

 ادن استناد بدون د منتشرشده قبالً که خودش قبلی آثاراستفاده فرد از  سرقتی خود 6

استناد  ناقص، استناد»توان به این موارد می ازجملهدهد. رخ می استناددهی عین در علمی رقتدر مواردی هم س      

 . (1397)عباسیان،  اشاره کرد 4-47به شرح جدول   2«و جنایت کامل ازحدشیبناقص، استناد  قولنقل ،کنندهگمراه
 یط استناد دادن . انواع سرقت علمی در شرا4-43جدول 

 توضیح انواع ردیف

  منبعبرای یافتن  کتابشناختی مشخصات سایر ذکرکوتاهی در  اما اثر هنویسند ناماشاره به  ناقص استناد 1

 وجود ندارد.  منبعبرای یافتن  دقیقی اطالعاتیا کور که در آن  دهکننگمراه استناد 2

 .تاس نشدهانجام عبارت عین از استفاده موارد برای قولنقل عالمت درج اما است درست منبع به استناد ناقص قولنقل 3

 ت. اس پژوهش رسالت عنوانبه جدید و بکر محتوای فاقد اثر اماشود رعایت می قولنقل عالمتو  استناد دازحشیب ستنادا 4

 . دشومی ثبت خود نام به دیگران مطالب و هاایده آگاهانهمواردی  دردر چند مورد،  استنادبا رعایت اصول  کامل  جنایت 5

 کهدهد را انجام می 5-47به شرح جدول  حالت سهیکی از  خود، اثر در دیگران کار ازپژوهشگر هنگام استفاده      

 دارد.  استناد به نیاز حالت سه هر دربرای پیشگیری از سرقت علمی 
   

                                                           
1.  The Ghost Writer, The Photocopy, The Potluck Paper, The Poor Disguise, The Labor of Laziness, Self-

Plagiarism 

2.  The Forgotten Footnote, The Misinformer, The Too-Perfect Paraphrase, The Resourceful Citer, The Perfect 

Crime 
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 رساله های استفاده از کار دیگران در. انواع روش0-43جدول 

 توضیح انواع ردیف

 اصلی متن جمالت از استفاده باتر کردن متن و کوتاه جمالت گزینش و تلخیص نویسیخالصه 1

 . شودمیپژوهشگر نوشته  زبان به اصلی فکر و ایدهکه در آن  مضمون به نقل یا بازنویسی 2

 ود. شعین مطلب از مقصد برداشته و به پژوهش منتقل می مستقیم قولنقل 3

 شود.میاده استف " "شکل  به مارک کوتیشناز  انگلیسی در و» «  شکل به گیومهاز  فارسی درمستقیم  قولنقلبرای      

 هااژهو تعداد ی کهخاص موارد در رد.ک پرهیز فارسی زبان به نگارش هنگام انگلیسی قولنقل عالمت آوردن از است بهتر

 هاواژه و عبارات این دده نشان شود تامی استفاده 1تورفتگی از باشد،( راگرافپا) بند یک حد در و جمله یک از بیش

 ایحرفه البته و ضروری اقدامی تورفتگی و گیومه از استفاده هم نویسیخالصه در. است شده آورده دیگری منبع از عیناً

با مالحظات  ارک اینو بهتر است که ست مناسب نی استثناء موارد در جز بند، یک از بیش بهمستیم  قولنقل استناد .است

را  وهشیپژ رفتار سوء ارتکاباحتمال  دیگران، متون از استفادهفقدان توجه الزم به اصول استناد دادن برای انجام شود. 

 دهد. افزایش می

جود علمی ویا سرقت  ربایی محتوااحتمال چالش  ،آوری استناد باوجود حتی نشود، انجام خوبیبه بازنویسی اگر     

رد ف خود افکار و هاحرف قسمت کدام و دیگران ایدة ه،نوشت از قسمت کدام که ادد نشان خواننده به خوبیبه بایددارد. 

در این رابطه د. شوهم گفته می یا نقل معنایی غیرمستقیم قولنقلمضمون یا  به نقل یا ینگپارافریزبه بازنویسی، . است

 لفظ تفادةاس و نشود رعایت خوبیبه بازنویسی اصولاشاره دارد که هنگامی به  «یبکارانهفر و نادرست بازنویسی» مفهوم

ه اشاره ب متن، بافت به بسته پارافریزینگ عبارت خود گاهی باشد. مجاز حد از خارج مرجع متن هایواژه از لفظ به

 (. 1396زاده عصارها، دارد )رجب «و متقلبانه نادرست بازنویسی»

 

 ین حق مؤلفقوان. 43-9

آورد، قانون او را . کسی که اثری را پدید میشودهم گفته می «رایتکپی» یا« حق پدیدآورنده» ،«حق مؤلف»به 

کند. در ایران قانون شناسد و حقوقی را برای او لحاظ میپدیدآورنده )نویسنده، مؤلف، مصنّف، شاعر و امثال آن( می

شناخته »ان به این مقوله پرداخته است. حق معنوی کتاب به اموری چون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمند

 6-41پردازد. قوانین حق مؤلف به دنبال مواردی به شرح جدول می« شدن اثر به نام خود پدیدآورنده و امکان تغییر آن

 .(1397)قاسمی و فنازاد،  هستند
 

 

 

 

                                                           
1.  Intention 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

556 

 . امور مورد تأکید در قوانین حق مؤلف1-43جدول 

 واردم ردیف

 حق پدیدآورندگانحفظ منافع قانونی و به 1

 های استثمار و سوءاستفادهمصونیت پدیدآورندگان از آسیب 2

 محافظت از هرگونه تعدی به رابطه فرد با اثرش 3

 تنظیم رابطه پدیدآورنده و اثرش با جامعه و در چهارچوب قانون 4

ها و چارچوب خاص خود را برای اجرای این ها روشوجه به فرهنگباید به این نکته توجه داشت که کشورها با ت     

 امور دارند.

های افراد نامند. در این صفحه عالوه بر ناممی« صفحه حقوقی»ها صفحه پشت صفحه عنوان بلند را در کتاب      

ها جمالتی چون ابشود. برای نمونه در برخی کتها بر حق مؤلف تأکید میصاحب حق، اغلب با نمادها و یادداشت

حقوق برای مؤلف »یا « همه حقوق برای ناشر محفوظ است»، «حق طبع محفوظ است»، «حق چاپ محفوظ است»

 تواندشده است، نمیحق او اشارهکس جز آنکه بهها به این معنی است که هیچخورد. عبارتبه چشم می« محفوظ است

اند های حق مؤلف پیوستهروست. کشورهایی که به معاهدهقانون روبه کتاب را چاپ کند و اگر دست به این کار بزند، با

 کنند. برای مثال:در صفحه حقوقی و وسط همین صفحه استفاده می ©از نماد 

 2000 by L. Seashore© 
ال. »شده و حق مؤلف از آن فردی به نام چاپ 2111که معنای آن این است که این کتاب برای نخستین بار در سال  

برگزیده شد. نماد « معاهده ژنو»در  1952المللی است در سال است. این نماد که اکنون در شمار نمادهای بین« شوریس

P  ،(.1383داخل دایره به معنای این است که حقوق برای ناشر محفوظ است )آذرنگ 

 سانهر یک در شدهتحریف صورتبه علمی مقاله یا کتاب یک افزار یا انتشارنرم به کتاب قالب همچنین تبدیل      

حمایت از مؤلفان، مصنفان و »قانون  7اثر از موارد نقض مالکیت فکری است. ماده  صاحب از اجازه بدون همگانی

ها به مقاصد ادبی، علمی، فنی، آموزشی و نقل از اثرهایی که انتشاریافته است و استناد به آن»اشاره دارد که « هنرمندان

قول از آثار دیگران چهار شرط به شرح برای نقل «.انتقاد با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز استصورت تربیتی و به

 .(1397)قاسمی و فنازاد،  نیاز است 7-47جدول 
 قول از آثار دیگران. شرایط الزم برای نقل3-43جدول 

 شرایط ردیف

 قول کرد.توان نقلتنها از آثار منتشرشده می 1

 شود، مگر در مورد جزوات درسی که ذکر مأخذ الزامی نیست.مأخذ باید قید  2

 و نه برای مقاصد تجاری 1صورت انتقاد و تقریظنقل از اثر دیگر برای مقاصد ادبی، علمی، فنی، آموزشی و تربیتی به 3

 در نقل از اثر حدود متعارف رعایت شود. 4

                                                           
 نوشتن اینوشته یا کتاب یدجتم در را طلبیم .1
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وجود دارد؛ در غیر این صورت استفاده  8-47ان به شرح جدول چهار معیار مهم برای استفاده منصفانه از آثار دیگر     

 رایت است.نوعی نقض کپی

 . معیارهای استفاده منصفانه از آثار دیگران1-43جدول 

 شرایط ردیف

 برای مقاصد آموزشی و غیرانتفاعی بودن 1

 توجه به ماهیت و طبیعت اثر 2

 ز کل اثرتوجه به میزان و اهمیت ماهوی بخش مورداستفاده ا 3

 تأثیر استفاده بر بازار احتمالی یا ارزش اثری که حقوق ناشی از آن نقض شده 4

 و حمایت هم تا اندگرفته نظر در پدیدآوران خاطر اطمینان برای را قواعدی حقوقی، هاینظام بیشتر حاضر، حال در      

 و مادی دسته دو به گیردمی تعلق( مؤلف) ورپدیدآ به که حقوقی اساساً. گیرد صورت فکری آثار از الزم حفاظت هم

 دائمی آن، معنوی بُعد اما است؛ زمان به محدود و دیگران به انتقالقابل مؤلف، حق مادی بُعد. شودمی تقسیم معنوی

 حق نقانو نقض مؤلف، معنوی و مادی حقوق از تخطی حقوقی، مسلم اصول طبق. نیست دیگران به انتقالقابل و است

 . دارد همراه به را ناقض شخص قانونی مسئولیت و شده وبمحس مؤلف

 (قراردادی رابطه هیچ وجود بدون) قراردادی غیر فضای در و غیرمستقیم صورتبه مؤلف حق نقض ،طورمعمولبه     

 صورت دارد، قرار علمی سرقت عنوان تحت که مواردی سایر و نویسیسایه رونویسی، ازجمله مختلفی هایشکل به

 عتسر با مؤلف حق نقض مجازی، فضای و ارتباطی بسترهای گسترش دلیل به احتماالً اخیر هایسال در. ذیردپمی

 دیگر و کلمات قالب در یافتن تجسم و پدیدآور ذهن از خروج محضبه اثر یک کهطوریبه پذیرد؛می صورت بیشتری

 بین از شاثر به نسبت پدیدآور شخص تسلط و شودمی منتشر جهان مختلف نقاط در سرعتبه یافتن، عینیت اشکال

 کهییجا تا گیرد،می صورت مؤلف حق نقض متفاوت هایشکل به احتماالً اثرش، بر شخص تسلط عدم نتیجه. رودمی

 . ماندمی باقی ناشناس و ناکام اصلی مؤلف و شوندمی اثر آن مالکیت مدعی گوناگونی افراد گاهی

( ایدنممی خسارت جبران به مکلف را ناقض شخص که) مدنی مسئولیت و قراردادی یتمسئول عام قواعد از گذشته     

 رفتهتازدس حق احقاق راستای در اجراهایی ضمانت تریپس و برن المللیبین هایکنوانسیون و ایران موضوعه قوانین در

 9-47به شرح جدول  «خسارت نجبرا» و «احتیاطی و موقتی اقدامات» عنوان دو تحت که شدهگرفته نظر در پدیدآوران

 . گیرندمی قرار موردبحث
 . انواع ضمانت اجرایی احقاق حق مؤلف3-43جدول 

 توضیح انواع ردیف

اقدامات موقتی و  1

 احتیاطی

 زابرای جلوگیری  تقلبی هاینسخه آوریجمع و انهدام الوقوع،قریب نقض از جلوگیری هدف با اقداماتی

  خسارت مراراست یا و بیشتر خسارت ورود

 از ناشی خسارت پرداخت به موظف قانون موجببه ناقض شخص و گرفته صورت نقض که زمانیبرای  جبران خسارت 2

 . است مؤلف شخص به نقض
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 به استناد با پدیدآور شخص، ایران حقوق در مؤلف حق نقض از ناشی احتیاطی و موقتی اقدامات قانونی مبانیدر      

 . کند جلوگیری اثرش تقلبی هاینسخه انتشار از تواندمی 11-47جدول  قانونی مواد
 . برخی قوانین ایران برای اقدامات موقتی و احتیاطی 81-43جدول 

 توضیح قانون ردیف

 حقوق از حمایت قانون 29 ادهم 1

 هنرمندان و مصنفان و مؤلفان

 از گیریوجل به نسبت خصوصی شاکی شکایت به رسیدگی ضمن توانندمی قضایی مراجع

 ریدادگست ضابطین به الزم دستور آن، ضبط و شکایت مورد آثار عرضه و پخش و نشر

 بدهند

 تکثیر و ترجمه قانون 9 ادهم 2

 صوتی آثار و نشریات و کتب

 سبتن او تقاضای به خصوصی، شاکی شکایت به رسیدگی ضمن اندمکلف قضایی مراجع

 و شکایت موضوع صوتی آثار و تنشریا و کتب عرضه و پخش و نشر از جلوگیری به

 .کنند اتخاذ مقتضی تصمیم آن، ضبط

 ایران حقوق در مطالبه قابل خسارات، ایران حقوق در مؤلف حق نقض از ناشی خسارت جبران قانونی مبانیدر      

 النفعدمع خسارت درباره اما الوکالهحق و دادرسی هایهزینه ازجمله معنوی و مادی خسارت هرگونه از اندعبارت

 مبهم همچنان مهم این و ندارد وجود ایرویه وحدت مؤلف، حق نقض از ناشی( مؤلف شخص رفتهازدست منافع)

 محاکم در ناقض شخص علیه. 11-47جدول  قانونی موادبه  استناد با تواندمی مؤلف شخص نهایتاً. است ماندهباقی

 .(1397)نعمتی،  شود خواستار را خسارت جبران و کند دعوی طرح
 . برخی قوانین ایران برای جبران خسارت مؤلف در قانون ایران88-43جدول 

 قانون ردیف

 هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق حمایت قانون 28 ماده 1

 صوتی آثار و نشریات و کتب تکثیر و ترجمه قانون 7 ماده 2

 صوتی آثار و نشریات و کتب تکثیر و ترجمه قانون 8 ماده 3

 

 علمی سرقت تشخیص افزارهاینرم. 43-4

-عالوه بر افزایش زمینه سرقت علمی، شرایط تشخیص این اقدامات را هم آسان کرده است. نرم فناورانه هایپیشرفت

هم در حال  برای زبان فارسی افزارهانرمو برخی  اندیافتهدستهای باالیی افزارهای مشابه یاب در زبان انگلیسی به قابلیت

 یعنی ت،اس جستجو موتورهای مشابه چیزی تقریباً علمی سرقت کشف افزارهاینرم عملکرد نحوةسعه هستند. رشد و تو

 باندهچس و کپی موارد کشف توانایی زیادی حد تا علمی سرقت تشخیص افزارهاینرم. است... و نمایه داده، پایگاه دارای

 وشه مانند نوینی هایفناوری از استفاده با نیز ایده سرقت و ترجمه مضمون، به نقل بازنویسی، موارد در. دارد را شده

 چه از و پژوهشی ازلحاظ چه فعال هایحوزه از یکی عنوانبه حوزه، این. است شدهانجام توجهیقابل اقدامات مصنوعی

زاده و رجب )عباسیان است شدهمعرفی 12-47افزارها در جدول برخی از این نرم. است تکامل و رشد حال در فنی ازلحاظ

 . (1394عصارها، 
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 تشخیص سرقت علمیافزارهای . برخی نرم81-43جدول 

 ویژگی نشانی افزارنام نرم ردیف

1 Scanmyessay www.scanmyessay.com 6 بین در سرقت شناسایی و جستجو قابلیت و رایگان 

 خود منابع و پایگاه میلیارد

2 Chimpsky http://chimpsky.uwaterloo.ca مشابه متنی هایفایل جستجوی برای رایگان افزارینرم 

 .یکدیگر

3 CopyTracker http://copytracker.soft112.com/l هذکرشد آدرس طریق از دانلود قابلیت با گانرای افزارینرم. 

4 Ephorus http://www.plagscan.com/seesources اک،د ف،ادیپی هایفرمتبا پشتیبانی  وب تحت و رایگان 

  الامتیاچ و داکس

5 Viper http://www.scanmyessay.com امکان جستجو و ویندوز کاربران برای الباسرعت با رایگان 

  مدرک میلیارد از بیش در

6 Plagiarism 

Detector 

http://plagiarismdetector.net نمت است کافی فقط .ندارد خاصی فرمت به نیاز و رایگان 

 د.بزنی را سرچ دکمت و دگذاریب خاص کادر در را موردنظر

 

 . شناسه پژوهشگر43-0

رقمی و انحصاری برای هر نویسنده است.  16شناسه  ،)ORCID(معروف به اُرکید 1آزاد محققان و پژوهشگران شناسه

صورت شخصی یا سازمانی است. این شناسه نویسنده یا پژوهشگر به شناساییرقمی یا شناسه،  16 رمزهدف از این 

ا که دو نویسنده یا بیشتر ب صورت اختصاصی است. شناسه ارکید برای زمانیفراد بهدارای دسترسی آزاد برای همه ا

با انواع کارهای پژوهشی و احتمال بروز تشابهاتی وجود دارند، کاربرد اسامی مشابه در یک منطقه یا مناطق مختلف دنیا 

های مختلف و کمک به الخطرسم زیادی دارد. همچنین باعث رفع انواع مشکالت مربوط به نگارش نام نویسندگان در

است با  DOIهای آن فرد و یا اثر بسیار تأثیرگذار است. این شناسه همانند  Citentionمحاسبه تعداد مقاالت نویسنده یا 

 ای مؤسسه هیچ به وابسته ارکیدگیرد. به خود نویسنده یا پژوهشگر تعلق می ORCIDبه اثر اما  DOIاین تفاوت که 

  .ه استکرد کار به شروع 2112 سالو از  است رایگان و آزاد همگان برای آن در عضویت و نیست یاطالعات پایگاه

ها، ، ثبت اختراعات، پژوهششدهچاپتوانند با استفاده از شناسه ارکید، پروفایل مربوط به مقاالت پژوهشگران می     

های داده سادگیبهتوانند ود را ثبت کنند. همچنین میو امثال آن را تهیه نمایند و رزومه علمی خ شدهگرفتههای گرانت

جای ارسال رزومه هر وارد پروفایل خود نمایند. به ID Researcherو  Scopusهای دیگر مانند داده خود را از پایگاه

ده فحه نویسنتواند شناسه ارکید خود را ارسال نماید تا داوران و افراد دیگر با استفاده از این ک وارد صپژوهشگر می

نیز وجود دارد.  ID Researcherشده و رزومه او را مشاهده کنند. همچنین امکان تبادل اطالعات بین این شناسه با 

های پژوهشی و انتشارات، است که با اغلب مجالت هماهنگ است. بسیاری از سازمان شدهطراحیسیستم ارکید طوری 

ه توان بحامیان مشهور آن میشناسه ارکید، در حال رشد سریعی است و از اند. سیستم خود را با ارکید یکپارچه کرده

                                                           
1.  Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 

http://www.scanmyessay.com/
http://chimpsky.uwaterloo.ca/
http://copytracker.soft112.com/l
http://www.scanmyessay.com/
http://plagiarismdetector.net/


 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

560 

Nature ،Science ،Elsevier ،Springer ،Wiley  و امثال آن اشاره کرد. در برخی نشریات داخلی داشتن شناسه ارکید

ه رد الزم در ارسال مقالشود که در آینده جزو موابینی میاست اما پیش شدهتوصیهمقاله  کنندهارسالبرای نویسندگان 

دهی به دستاوردهای علمی خود به شود تا برای نظمخواهد شد. بنابراین از تمام پژوهشگران و دانشجویان دعوت می

 دنبال شود.  13-47اخذ این شناسه اقدام کنند. برای این منظور باید مراحلی به شرح جدول 
 (ORCID). مراحل دریافت شناسه ارکید 89-43جدول  

 مراحل دیفر

  نامثبتو کلیک روی دکمه  http://orcid.orgورود به سایت  1

 نامورود اطالعات شخصی به صفحه ثبت 2

 ها به ارکیدهای مختلف و ورود آنانتخاب مقاالت از پایگاه 3

 انتخاب نام پروفایل  4

 id Author Sendکلیک روی دکمه ورود ایمیل و  5

روی قسمت  REGISTERیا  نامثبتبه  مربوط 1و در قسمت شماره  واردشده  http://orcid.orgبه سایت      

Register now!  کنیم. کلیک می 1-47به شرح شکل 

 
 «نام کنهمین حاال ثبت». ورود به سایت و کلیک روی گزینه 8-43شکل 

برای پر کردن مشخصات شما مقابلتان باز  2-47ای به شکل صفحه« کن نامثبتهمین حاال »کلیک روی گزینه با      

 شود. می
 

http://orcid.org/
http://orcid.org/
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 نام . فرم ثبت1-43شکل 

عمومی، »امکان انتخاب یکی از سه حالت  Confirm ORCID passwordانتهایی با کادر با عنوان   تمقسدر      

 وجود دارد. 3-47ل به شرح شک« یا خصوصی محدودشده



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

562 

 
 «یا خصوصی محدودشدهعمومی، » صورتبههای قابل انتخاب . انواع حالت9-43شکل 

توان مقاالت را با کلیک کردن شود که میباز می 4-47ای به شکل صفحه Registerپس از کلیک کردن روی دکمه      

خواهید مقاالت خود را از پایگاه داده مونه اگر میانتخاب کرد. برای ن موردنظراز پایگاه داده   Worksبر روی لینک 

Scopus  وارد کنید و بر رویORCID to Scopus  (. 4-47کلیک نمایید )شکل 
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 های مختلفورود مقاالت از پایگاه. 4-43شکل 

 (. 5-47کلیک کنید )شکل  Nextپروفایل مربوط به خود را انتخاب و بر روی  Scopusدر مرحله بعد در صفحه      
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 پروفایل در اسکوپوس. انتخاب 0-43شکل 

 (. 6-47شوید که در آن باید نامی را برای پروفایل انتخاب کنید )شکل ای میوارد صفحه Nextبا زدن دکمه      

 
 . انتخاب نام برای پروفایل 1-43شکل 

شود نمایش داده می 6-47به شرح شکل  Scopusای شامل انواع مقاالت با نام شما در صفحه Nextبا انتخاب گزینه      

 که شما باید مقاالتی که به شما تعلق ندارد را حذف کنید. 
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 از اسکوپوس  شدهارائه. حذف مقاالت غیرمرتبط با شما در مقاالت 1-43شکل 

قاالت شما به کلیک کنید تا م id author  sendدر مرحله بعد نشانی ایمیل یا پست الکترونیک خود را وارد و روی      

ORCID  (. 7-47ارسال شود )شکل 

 
 . ارسال مقاالت به ارکید3-43شکل 
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به  PubMedطور است و همین ISIکه متعلق به پایگاه  ID Researchتوان مقاالت خود را از به همین شکل می     

 استفاده کنید.  Sign Outپروفایل شخصی خود اضافه کنید. در انتها برای خروج از صفحه شخصی از گزینه 

 

 برای پژوهشگران اسکوالر گوگل پروفایل ایجاد نحوه. 43-1

 از همچنین و نموده جمع یکجا را  خود هایپژوهش تمامی توانندمی ،اسوالر گوگل پروفایل ایجادبا  پژوهشگران

 مقاالت به انپژوهشگر سایر ارجاعات تعداد» ،«ایندکس h محاسبه از استفاده»همچون  اسکوالر گوگل امتیازات

یا  یمیلجباید از قبل یک نشانی الکترونیکی  اسکوالر گوگل پروفایل ایجاد برای. شد برخوردار موارددیگر  و «پژوهشگر

از نشانی:   اسکوالر گوگلبه محیط جستجوی  واردبا  ازآنپس. داشت( gmail) جیمیل اکانت

(https://scholar.google.com )/شودمی باز 8-47 شکل به ایصفحه . 
 

 
 . ورود به محیط جستجوی گوگل اسکوالر1-43شکل 

نشان داده شده کلیک کرد تا فضایی به  8-47که با فلش قرمز در شکل  My profile گزینه رویدر گام بعد باید      

 نمایان شود. 9-47شکل 
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 در گوگل اسکوالر My Profile. محیط 3-43شکل 

 تکمیل کنید.  14-47را به شرح جدول  در کادرهای خالی موارد معرفی شده
 و نحوه تکمیل کردن آن   My Profile. انواع کادرهای موجود در بخش 84-43جدول 

 توضیح بخش ردیف

1 Name نام و نام خانوادگی  واردکردن 

2 Affiliation دانشگاه مانند:   علمیهیئتدانشجو یا عضو  دانشگاهی آدرس واردکردن 
Payame Noor University, Department of Managemnt, Iran, Tehran 

3 Email for 

verification 
 آن توانیدمی نداشتید دانشگاهی ایمیل اگر. شود وارد H_ghasemi@Pnu.ac.irمانند:  دانشگاه ایمیل باید

 .دهید ارائه دیگر میل جی اکانت یک یا بگذارید خالی را

4 Areas of 

Interest 
 در مطالعه را مشخص کرد مانند حوزه مطالعاتی مدیریت رسانه یا ارتباطات ورزشی موردعالقهباید حوزه 

5 Homepage دارید، در اینجا وارد کنید.  سایتوبنشانی  کهدرصورتی 

 .شد خواهید 11-47شکل وارد محیطی به Next گزینهبا  ،هاکادر دنش پر ازپس      
 
 

mailto:H_ghasemi@Pnu.ac.ir
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 ها به ذیل مقاالت معرفی شده شما در گوگل و ورود آن شناساییقابل. ورود به محیط انتخاب مقاالت 81-43شکل 

 در که مقاالتی اسکوالر گوگل بینیدمی که طورهماناست.  واردشده Hamid Ghasemi بنام فردیدر نمونه فوق نام       

 واقعاً که مقاالتی که است آن اینجا در شما نقش. است آورده کادر زیر در ار دارد وجود Hamid Ghasemi از نامی آنها

با تیک زدن داخل مربع کناری انتخاب کنید تا شماره آن در باال نمایان شود. با هر مقاله یک شماره به  دارند تعلق شما به

 تمامی ات کنید کلیکباالی صفحه در  رنگآبیتعداد مقاالت منتخب شما اضافه خواهد شد. در نهایت روی عالمت تیک 

 بررسی خوب را مقاالت دارد، وجود مقاله هر اول کوچکی مربع بعد مرحله در. شود داده نشان صفحه یک در مقاالت

 . کنید تیک را ان شماست برای مقاله واقعاً کهدرصورتی و کنید

 

 )شناسایی نشریات نامعتبر و تقلبی( بدهیم؟ مقاله نشریه کدام به. 43-3

 و محقق اعتبار و هویت باعث تواندمی معتبر نشریه یک در چاپ صورت در که است پژوهشگر علمی تولید مقاله

ند. با کمی اردو ناپذیریجبران اتلطم ،و خود دانشجو اساتید اعتبار به نامعتبر نشریات در مقاله چاپ. باشد او سازمان

ی کسب مجوز دفاع دانشجوی دکتری و ارتقاء اساتید دانشگاهی، توجه به تأکید بر چاپ مقاله در نشریات پژوهشی برا

اقدام به ، کهای فینشریات معتبر یا ایجاد سامانه سازی از سایتبا کپی های مختلفیمتأسفانه برخی سودجویان به روش

ود. در شمی المللی دیدهکنند. این چالش بیشتر برای نشریات خارج از کشور و نمایه شده در مؤسسات بینتقلب می

ا هو بدون توجه به رعایت کیفیت المللی در مسیر سودجویی در قبال دریافت هزینهمواردی دیگر برخی مؤسسات بین

 امانهس به توانمی تفع وزارت نظرازنقطه معتبر غیر و معتبر نشریات با آشناییکنند. برای اقدام به چاپ مقاله می

 قسمت در نشریه عنوان تایپ با وکرد  مراجعه http://journals.msrt.ir ترونیکیالکدر نشانی علمی  نشریات بندیرتبه

 (. 11-47 کل)ش از اعتبار آن مطمئن شد سامانه جستجوی
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 علمی نشریت بندیرتبه سامانه. 88 -43 شکل

  نیکیالکتروی با نشانعلمی  مجالت اعتبارسنجی سامانه به توانمی المللیبین نشریاتبرای شناسایی اعتبار      

http://impactfactor.ir شماره و مراجعه ISSN (12-47 شکل)کرد درج را نشریه . 

 
 سامانه اعتبار سنجی مجالت علمی. 81 -43 شکل

 . دهدمی نشان را المللیبین ژورنال یک بررسی نتایج 13-47 شماره شکل     

http://impactfactor.ir/
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 المللیبین ژورنال یک بررسی ایجنت .89-43 شکل

 شود.  انواع مفاهیم پدیدار شده حاصل از نتیجه بررسی توضیح داده می 15-47جدول  در     
 المللی حاصل از بررسی اعتبار یک نشریه بین درنتیجه. انواع مفاهیم پدیدار شده 80-43جدول 

 توضیح مفهوم ردیف

   http://impactfactor.ir/forumsتأثیر ضریب سایتوب انجمن انجمن 1

 سیاه فهرست 2

 عتف وزارت

-وب در (Fake & hijacked Journals)جعلی و( Black list Journal) نامعتبر نشریات لیست آخرین

  http://rppc.msrt.irبه نشانی  «عتف وزارت پژوهشی امور ریزیبرنامه و گذاریسیاست دفتر» سایت

 نشریات لیست 3

 نامعتبر

 به  نیشایا کمک و شودمی منتشر تفع وزارت کارشناسان بررسی از پس هرساله اعتباربی مجالت مشخصات

 .کندمی اعتباربی مجالت شناسایی در اساتید و پژوهشگران

نشریات جعلی  4

 و تقلبی

کسب  جهتو  قانونی علمی مجالت  نشان و نام با و  ثالث شخص یک توسط که جعلی هاییسایتوب

 ایمجله علمی نشان و نام دروغبه جعلی مجالتاین . ندشومی ایجاد دانشگاهیانقبال انتشار مقاالت درآمد در 

 مجله نام با ادمین ثبت و  ISSN درج مقاالت، آرشیو دادن قرارو ا دروغین ظاهرسازی با و جعل راواقعی 

 پردازند. میمخاطب  فریببه  اصلی
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 نشریات 5

 یغماگر

دقیق یا  وعلمی  داوری فرایند بدون( Predatory Journals/Publishers)اگریغم ناشر یا نشریه یک

Peer review ازای در کیفیتکاهش  امر این. کندمی چاپ و پذیرش را مقاله هزینه دریافت بافقط  و است 

 . شودمی مالی منافع کسب

 انجام داد.  16-47توان اقداماتی به شرح جدول برای شناسایی نشریات جعلی و تقلبی می     
 . انواع اقدامات برای شناسایی نشریات جعلی و تقلبی  81-43جدول 

 توضیح اقدام ردیف

جستجوی  1

 عنوان

ن رفت لوتا در صورت +  hijacked نشریه با  اسم ساده صورتبه یا گوگل رد مجله عنوان متماجستجوی 

 متوجه شد. 

توجه به زمان  2

 ثبت دامنه

  سایت به مراجعه با توانمیهستند.  دوسالهتا  یکنه دام ثبت زمانه و با تازب اغل هاسایتوباین 

http://whois.com اصلی سایتوب مواردیالبته در . برد پی آن طراحی و شدهخریدارینه دام زمان به 

 .باشد شدهطراحی تازگیبهممکن است 

 کامنت بدون مقاله بهاغلب  تأثیر ضریب دارای  ISI تمجالا ، زیرچاپ هایهزینه سریع مطالبه و داوری عدم واکنش نشریه 3

 .دهدنمی پذیرش داوری

  ما با تماس و آرشیو مانند ساده گزینه چنددارای  و خریداری آماده هایتمپلیت صورتبهآن اغلب  ظاهر ظاهر تمپلیت 4

ز و برخورداری ا خود مقاالت دقیق پایش و یابیارز با متمادی هایسال طی اغلب ثیرأت ضریب اراید ISI مجله بررسی آرشیو 5

 اصلی مجله مقاالت آرشیوبه  جاعالنی، جعلنشریات  در. است رسیده مرحله این بهآرشیوی قوی از مقاالت 

 دارند یا آرشیو ضعیفی دارند. ن آرشیویو به همین دلیل یا  ندارنددسترسی  معتبر و

کنترل مقاالت  6

 آرشیو

 نشدهچاپ دیگر جای در مقاالت که شد مطمئن توان، میسایتوب در موجود التمقا عناوینجستجوی  با

 کیلتش به اقدام پژوهشگران کردن گمراه برای ندارند دسترسی اصلی مجله آرشیو به افراد این چون. باشند

 .  است شدهچاپ دیگر مجالت در قبالً که کنندمی مقاالتی آرشیو

کنترل ادیتور  7

 اصلی 

یرا در دانشگاهش ز شدهمعرفیادیتور با ایمیل  ایمیلهمراه با مطابقت  اصلی ادیتورریه با نام جستجوی نش

 .کنندمی استفاده جیمیل و یاهو مثل آزاد هایایمیلغلب از ا جاعالن

کنترل آدرس  8

 سایتوب

-یم حرف ریکد تنهاهایی با تفاوت شبیه بسیارهای انداختن مخاطب، جاعالن اغلب آدرس اشتباهبهبرای 

-سایتوب اکثر. بپردازید مختلف هایسایتوب در مجله آن سرچ به اصلی سایتوب به بردن پی برایسازند. 

 . دهندمی لینک شدهشناخته و اصلی ژورنال به دیگر های

 جذب رایب ثیرأت ضریب دارای و معتبراست زیرا نشریه  برانگیزشکداد،  ایمیل مقالهاگر نشریه به شما برای  دادن ایمیل  9

 . دهدنمی ایمیل مقاله

مشورت با  11

 اساتید باتجربه

 با اساتیدی که سابقه چاپ مقاله در نشریات مشابه دارند هم مشورت کنید.  حتماً

های دانشجو و بسته خواهد شد و هزینه مجله، اصلی صاحبان شکایت به بنا مدتی از بعداغلب این نشریات      

 خواهد شد.  دارخدشهواهد رفت و از آن بدتر، اعتبار او و سازمانش پژوهشگر از بین خ
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 ور پژوهشگبه اعتبار ها هم باید مراقب نشریات یغماگر هم باشند زیرا آن پژوهشگرانعالوه بر نشریات تقلبی،      

   شماره جدول رد توانمی را یغماگر نشریات در مشترک هایویژگی از برخی. کنندلطمه وارد میربطش ذی سازمان

 .کرد مرور 47-17
 یغماگر نشریات مشترک هایویژگی. 83 -43 جدول

 توضیح ویژگی ردیف

 هاآن کیفی بررسی و صحیح داوری فرایند طی بدون مقاالت سریع پذیرش و داوری کوتاه زمانمدت سریع پذیرش 1

 . اندکرده منتشر ایمقاله یا و دفاع خود رساله از تازگیبه که افرادی ازاستفاده  اغلب ناشناس ویراستاران 2

 ادعای یا و آنان خود اطالع بدون مجله ویراستاران فهرست در مطرح و اول طراز دانشمندان نام قراردادن برانگیزشک ادعاهای 3

 مشهور و معتبر علمی مراکز با ارتباط طرفهیک

 قالهم از موضوعات مختلف وسیعی دامنهپذیرش  موضوع وسیع دامنه 4

 ثیرأت ضریبادعای  5

 غیرواقعی 

 ( Journal Citation Reports) رویترز تامسون گزارشدر  شدهمعرفی تأثیر ریبمنطبق نبودن با ض

 نامرتبط مطالب طرح 6

 باکیفیت

 و ISSN داشتن نظیر ؛ندارد ژورنال کیفی سطح با ارتباطی هیچ که مطالبی کردن برجسته و عنوان

 مقاله هر برای Doi  صاختصا یا و  Ulrich’s Periodical  Directory در حضور

 است.  شدهمعرفی 18-47سازی برای اعتبار نشریات در جدول های نمایهترین پایگاهبرخی از مهم
 های معتبر نمایه کننده نشریات سامانه . برخی81 -43 جدول 

 توضیح سامانه ردیف

1 JCR مجالت استنادی گزارش (Journal Citation Reports  )اطالعات موسسه توسط ساالنه، صورتبه 

-می منتشر( Social Sciences) اجتماعی علوم و( Sciences) علوم نسخه دو در( ISI) تامسون علمی

 و فناوری و علم حوزه در مجله 8111 از بیش اطالعات شامل علوم، نسخه مجالت استنادی گزارش. شود

 اجتماعی علوم حوزه در مجله 3111 از بیش اطالعات شامل اجتماعی، علوم نسخه مجالت استنادی گزارش

 .است

2 Master 

Journal List 
 رویترز تامسون سسهؤم در شدن نمایه دهنده درخواستنشریات  تمام شامل یفهرست

3 Scopus امل ش مقاالت، چکیده بر عالوه یعنی. است جهان استنادی و چکیده تیااطالع پایگاه ترینبزرگ اسکوپوس

 2114 سال اواخر اسکوپوسباشد. می مقاله هر به استنادات تعداد محاسبه امکانو  مقاله هر منابع فهرست

 و شدهارائه جهان سراسر از موسسه 21 همکاری با پایگاه این. شد اندازیراه الزویر توسط ناشر هلندی

. بود جهان در استنادی هایمایهن پیشرو سال 51 قریب که شد علمی اطالعات موسسه جدی رقیب سرعتبه

 پزشکی، فنی، هایحوزه شامل مجموعه این پوشش تحت مطالب دامنه. شودمی ابدیت روزانه پایگاه این

 .است www.scopus.com نشانی در انسانی علوم و هنر ادبیات، اجتماعی، علوم

4 DOAJ آزاد سیدستر با مجالت راهنمای (Directory of Open Access Journal )در http://doaj.org  

 را انگلیسی زبان بهو اغلب  علوم مختلف هایحوزه در رایگان مجالت از زیادی تعداد راهنما این. است

 .آوردمی فراهم را مقاالت و مجالت در مرور و جستجو امکان و دهدمی پوشش

http://www.scopus.com/
http://doaj.org/
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5 PubMed افیبیبلیوگر اطالعات حاوی که است مدالین دیتابیس، آزاد هایداده پایگاه جستجوی برای ابزار ترینمهم 

 جهانیان برای رایگان طوربه دیتانیس این. است شناسیزیست و پزشکی علوم هایرشته تمام برای پژوهشی

 .است دسترسقابل

 اطالعات موسسه 6

 علمی

 است علمی انتشارات و سنجیعلم بر تمرکز با ایمؤسسه  Institute for Scientific Information یا

 تامسون علمی سسهؤم توسط سسهؤم این 1992در سال . شد سیسأت گارفیلد یوجین توسط 1961 سال درو 

 و هاکتاب فهرست داده هایپایگاه خدمات سسهؤم این. شد شناختهآی اس آی  تامسون عنوانبه و ریداریخ

 توسط که است هانآ تحلیل و هاقولنقل سازینمایه خدمات این اختصاصی طوربه .دهدمی ارائه را مقاالت

 .است شده گذاریپایه گارفیلد خود

 .شودیم مقاله کیفیت تعیین برای شاخصی خود این که است قرارگرفته استناد مورد مقاالت سایر استناد میزان     

یام در دانشگاه پ .شوندمی مشخص طریق این از دانشمندان و آثار علمی، مؤسسات نشریات، ،کشورها مؤثرترین همچنین

 معتبر خواهند بود.  JCRمنظور صدور مجوز دفاع، تنها نشریات نمایه شده در نور و برای تأیید نشریه به

جو در پایگاه ست. نحوه جستا www.isc.gov.irبه نشانی  ISCیا  اسالم جهان علوم استنادی پایگاه سایتنشانی       

شود. انجام می ISC (Blak list) لیست نشریات فاقد نمایهو  ISCجستجو در لیست نشریات اصلی استنادی جهان اسالم 

مره دستاورد برای ن دییتأدر جستجو اول بوده و در جستجوی دوم نباشد آن نشریه مورد  موردنظرچنانچه نشریه 

 (. 14-47)شکل  پژوهشی است

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ISC. جستجوی نشریات در پایگاه استنادی اسالم یا 84-43شکل 

 از طرف شدهارائهشوراهای تخصصی دکتری گروه و کارشناس پژوهشی مرکز مسئول بررسی دقیق آثار پژوهشی 

 شدهرائهای هایگواهملزم به ارزیابی اصالت اصل آثار یا  و تطابق آن با مفاد این دستورالعمل بوده و دانشجویان هستند

(. برای چگونگی و فرایند تشخیص نشریات تقلبی به فصل کنندیمدفاع  95 مهرماهبرای دانشجویانی که از اول است )

 وسوم مراجعه کنید.  سی

 استفاده کرد.  19-47جدول شرح توان از راهبردهایی بهمییک مجله  بودن آیاسآی تشخیصبرای       

 

لیست 

 نشریات

isc 

لیست نشریات 

 فاقد نمایه

http://www.isc.gov.ir/
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  آی بودن یک نشریهاسبرای تشخیص آیردهایی راهب. 83-43جدول 

 توضیح ردیف

 Journal Name” site: thomsonreuters.com“: به این شکل گوگل در نشریه نامکردن وارد  1

 JOURNAL OF BANKING & FINANCE” site: thomsonreuters.com“ :مثال برای

 ISSN: 0378-4266” site:.thomsonreuters.com“به این شکل:  گوگلدر  مجله  ISSN کردنارد و 2

 http://scientific.thomsonreuters.com :الفبایی جستجوی برایاز لینک مقابل استفاده  3
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  مهشتولچهفصل 

    پژوهشمالحظات اخالقی 
 

 پژوهش  هدف کلی: آشنایی با مالحظات اخالقی

 اهداف یادگیری

 آشنایی با مفهوم اخالق پژوهش 

 المللی اخالق نشر )کوپ(آشنایی با کمیته بین 

 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور آشنایی با آئین 
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 مقدمه

 پژوهش رادیگران از های ارزشی و از سوی دیگر داوریپژوهشگر سو به بررسی عملکرد از یکپژوهش اخالق 

 موردبحث قرار خواهد گرفت.پژوهش دهد. در این فصل ابعاد مختلف اخالق موردتوجه قرار می

 

 پژوهش  . مفهوم اخالق41-8

رفتارهای خوب و بد از منظر ارزش و داوری اشاره دارد؛  کنندهنییتعبه قواعد و اصول  Moralوجدان در ترجمه واژه 

ای ای و کاری برای ترسیم مجموعهناظر بر قواعد اخالقی پایشگر رفتار حرفه Ethicsاخالق در ترجمه واژه  کهیدرحال

لی طورکرا به« اخالق»کنند و برخی از محققان، واژه اصول اخالقی را از واژه اخالق تفکیک می از ضوابط توافقی است.

رد خردگرا و حتی علمی و را برای معرفی یک رویک« اصول اخالقی»اما « رفتار نیک»برای مشخص کردن معیارهای 

ر ی مندرج دهاهیتوصصورت مدون و در قالب اصول اخالقی به ازآنجاکه. برندیمتوجیهی در مورد قواعد رفتاری به کار 

شوند؛ اما تفاوتی که با مقررات حقوقی دارند، این شوند، به حوزه حقوق نزدیک میو بندهای خاص عرضه می هاماده

اصول اخالقی، از  کهیدرحالومیت دارند و اجرای آن برای همه افراد الزم است، است که مقررات حقوقی عم

ا ر ای خاص مانند دانشجویان و اساتید ه اجتماعی یا حرفهبرخوردار نیستند و تنها یک گرو زیاقتدارآمهای یژگیو

 (.1394، نیز محدود است )ببران، خانیکی و آطاهریان هاآنآور های الزامی گیرند و جنبهدربرم

یا بنگاه ازجمله افراد شاغل در آن است و شامل رهنمودهای  نهادکهای اخالقی یعنوان مسئولیتای بهاخالق حرفه     

 قرارگرفتهجدی  موردتوجههای اخیر پژوهش در سالای ضرورت تدوین اصول اخالق حرفهعملی و کاربردی است. 

ی ااخالق حرفه. اندقرارگرفتهالمللی بین موردتوافقوپ وجود دارند که است. امروزه منشورهای اخالقی متعددی مانند ک

-یها معنوان شخص مسئول در برابر ارزشبه برداشت ما به تیدرنهافهمی از اخالق معنوی یا وجدان است که  به دنبال

شود. اخالق چالش میگیرد، فرد دچار معنوی قرار می بااخالقای در تعارض انجامد. وقتی عناصر نظام اخالق حرفه

احترام به کرامت »شناسان در توجیه منطقی رفتارها و کردارها، فرد را به ترسیم اصول عمومی و پایداری همچون 

ن کنند. این اصول کانون اصلی قوانیترغیب می« های جمعی و اجتماعیانسانی، بیان حقیقت، شفافیت و التزام به ارزش

 (.1388)خانیکی،  دهندای را تشکیل میاخالق حرفه

های قطعی در هر کشور یا قوانین دستورالعمل بین اخالق و حقوق قرار دارد. حدفاصلای در اخالق شناسی حرفه     

ته ها تنبیهاتی در نظر گرفآن شکسته شدنها قابل پیگردهای حقوقی است و اغلب برای سازمان هستند که تخطی از آن

ها را متوقف یا دستگیر کرده و به محاکم دهند و آنشکنان واکنش نشان میل قانونشود. نیروهای انتظامی در مقابمی

شده در قانون، مورد قضاوت و جریمه شکنان را بر اساس موارد تعییندهند. محاکم قضایی نیز قانونقضایی تحویل می

شود. درواقع خوب و بدهایی که در میدرونی دارد و با معیار اساسی وجدان کنترل  جنبهدهند. اما اخالق بیشتر قرار می

د. در شو، درونی میپژوهشگرمند شده، توسط فردی مانند سطح جامعه و فرد، موردپذیرش عمومی قرارگرفته یا شاخص

دهد و در سطوح بعدی، قضاوت ها، در نخستین گام، وجدان فرد به او هشدار میتوجهی به این شاخصصورت بی
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. بسیاری از امور پژوهش هم جنبه قانونی و هم دهداخالق تشخیص میمدار یا بیاخالقرا پژوهشگر جامعه است که 

 .(1397)قاسمی و فنازاد،  جنبه اخالقی دارند

      

 8)کوپ( نشر اخالق المللیبین کمیته. 41-1

 این .است زهحو این نظرانصاحب و علمی معتبر مجالت داوران سردبیران، بین نظرتبادل و بحث برای انجمنی کوپ،

 حدود اکنون و کرد آغاز انگلیس در پزشکی مجالت سردبیران از کوچکی گروه با 1997 سال از را خود فعالیت کمیته

 پذیرامکان مندعالقه افراد سایر و مجالت سردبیران برای عضویت و دارد هارشته تمام در دنیا سراسر از عضو 9111

 ناشران و سردبیران برای را پیشنهادهایی و هادستورالعمل کوپ،. هستند کوپ عضو دنیا بزرگ ناشران از بسیاری. است

ن . ایبگیرند کمک آن از توانندمی پژوهشی رفتارهای سوء انواع با برخورد هنگام که است کردهتهیه مجالت داوران و

آن تأکید دارند )عباسیان، امثال  و غرض دورازبه و تعصب بدون داوری و انصاف و داریامانت اصل رعایتموارد بر 

1394.) 

 

 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور آئین .41-9

ها در حیطه علوم پایه و علوم زیستی بر های واالی اخالقی در انجام پژوهشنظارت بر رعایت اصول و ارزش منظوربه

ای با اهدافی به شرح نامها پژوهش، آیینو تکریم رعایت حقوق تمامی افراد یا حیوانات مرتبط بانسان یا حیوانات 

 شکل گرفت.  1-48جدول 
 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور . اهداف آئین8-41جدول 

 اهداف ردیف

 های تجربیرعایت موازین شرعی، حقوقی و اخالقی در تمامی پژوهش 1

 پژوهشمراقبت از حیوانات در برابر خطرات احتمالی ناشی از  2

 پژوهشهای اسالمی در انتخاب موضوع و روند انجام حفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزش 3

مغایر با موازین اخالق اسالمی و اخالق ملی که ممکن است توسط محققین )داخلی و  هایپژوهشهای پیشگیری از اجرای طرح 4

 خارجی( در داخل کشور به اجرا درآید. 

  پژوهشیهای رویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخالقی  حقوقی در برنامهت 5

عنوان رئیس کمیته(، معاون پژوهش و فناوری، یکی ای متشکل از رئیس دانشگاه )بهنامه کمیتهبرای اجرای این آئین    

ادیار یا دارای مدرک از اعضای علمی رشته حقوق )حداقل استادیار(، یکی از اعضای علمی گروه معارف حداقل است

 حوزوی، یک نفر متخصص اخالق پزشکی و یک نفر اعضای علمی گروه آمار )حداقل استادیار( وجود دارد. 

-می توسط شورای پژوهشی استان تأییدشدهبا موضوعات انسانی یا حیوانی  پژوهشیهای این کمیته به بررسی طرح     

است. از مالحظات اخالقی مواردی چون « شرعی، حقوقی و اخالقی»حظات ها با تأکید بر رعایت مالپردازند. بررسی آن

                                                           
1. COPE 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

578 

، رعایت پژوهشرضایت آگاهانه آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی »

های اسالمی در انتخاب موضوع و روند رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطالعات، حفظ ارزش

با  شناسیو روان شناسیزیستهای دکتری در رشته ها و رسالهنامهاست. بنابراین تمام پایان« و امثال آن پژوهشجام ان

م ها نیاز با نظر شورای پژوهشی الزاموضوعات انسانی و حیوانی به مجوز کمیته اخالق زیستی نیاز دارند؛ در سایر رشته

 شود. آن مشخص می

ی در کمیته مرکزی عالوه بر شرع مقدس و قوانین رسمی کشور، کد مربوط به حفاظت مبنای قضاوت اخالق     

-مهای الزم برای ارزیابی اخالقی از قبیل فربر این اساس، کمیته اخالق زیستی باید فرمآزمودنی انسانی و حیوانی است. 

در دسترس پژوهشگر قرار دهد.  یازموردنرا به همراه اطالعات « نامه، ارزیابی ضرر و زیان و امثال آنرضایت»های 

 است.  2-48کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی به شرح جدول 
 . کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی  1-41جدول  

 کدها ردیف

 ای مداخله هایپژوهشویژه بر روی آزمودنی انسانی به هاپژوهشضرورت کسب رضایت آگاهانه و کتبی در کلیه  1

آزمودنی در معرض ضرر و زیان غیرمعقول یا ایجادکننده  دادن قرارکننده تواند توجیهرجحیت منافع جامعه یا پیشرفت علم نمیا 2

 محدودیت در اعمال اراده و اختیار او باشد. 

 اجبار، تهدید، تطمیع و اغوا باشد.  هرگونهکسب رضایت آگاهانه باید فارغ از  3

تشکیالتی در باالدست آزمودنی باشد، علت انتخاب آزمودنی باید به تأیید کمیته اخالق زیستی برسد  رازنظدر مواردی که محقق  4

 و توسط فردی ثالث، رضایت آگاهانه کسب شود. 

-، پژوهشگر مکلف است اطالعات مربوط به روش اجرا و هدف از انجام پژوهش، زیانغیرترمانیدر پژوهش بالینی درمانی یا  5

را به میزانی که با آزمودنی ارتباط دارد را به او تفهیم و به سؤاالت او به شکل  پژوهشفواید، ماهیت و مدت  های احتمالی،

 نامه قید شوند. باید در رضایت مورداشارهپاسخ دهد. موارد  کنندهقانع

 ی، تشخیصی و درمانی فراهم واز قبیل امکانات پیشگیرهای علوم پزشکی، باید قبل از انجام پژوهش تمهیدات الزم در پژوهش 6

 در صورت بروز خسارت غیرمتعارف جبران شود. 

ربط )آزمودنی پژوهش، پژوهش ، باید متضمن رعایت حقوق مادی و معنوی عناصر ذیپژوهشنحوه ارائه گزارش یا اعالم نتیجه  7

 و سازمان مربوطه( باشد. 

منصرف شود. بدیهی است در  پژوهشهر زمان که مایل باشد از شرکت در تواند در محقق باید به آزمودنی اعالم کند که او می 8

صورت انصراف، پژوهشگر مکلف است مواردی را که ترک پژوهش، تبعات نامطلوبی را نصیب آزمودنی کند به ایشان تفهیم 

 نموده و او را حمایت کند. 

دوش شدن نتایج تحقق شود، عدم ارائه این اطالعات باید با اگر به نظر پژوهشگر، ارائه برخی اطالعات به آزمودنی، منجر به مخ 9

 موقع آزمودنی از آن اطالعات فراهم شود. ریزی کاملی برای آگاهی بهتأیید کمیته اخالق در پژوهش باشد و در ضمن برنامه

عات را به آزمودنی بدهد، از مسئولیت تفهیم اطالعات به آزمودنی به عهده پژوهشگر است و در مواردی که فرد دیگری این اطال 11

 محقق سلب مسئولیت نخواهد شد. 

شرکت دادن آزمودنی در پژوهش، بدون ارائه اطالعات مربوط به پژوهش، ممنوع است. مگر اینکه آزمودنی آگاهانه از حق خود  11

 کرده باشد.  نظرصرفدر کسب اطالعات 
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ها اطالع داده شود که در ضروری است، باید به آزمودنی« شاهد و مورد»کارآزمایی بالینی که وجود دو گروه های پژوهشدر  12

  قرار گیرند. « شاهد و مورد»طور تصادفی در یکی از دو گروه اند که ممکن است بهشرکت کرده پژوهش

م عالاوهش با های درمانی میزان ضرر و زیان باید کمتر از منافع پژوهش باشد. مرجع تشخیص کمیته اخالق در پژدر پژوهش 13

 ای رشته مربوط است. نظر پس از مشورت با متخصصان حرفه

نباید از میزان ضرر روزمره آزمودنی بیشتر باشد. البته در محاسبه آن باید ضرر  پذیرشقابلهای غیردرمانی میزان ضرر در پژوهش 14

 استثنا کرد.  های ناشی از اقتضای موقعیت و شرایط شغلی، سنی، زمانی و مکانی را و زیان

 تواند توجیهی برای مواجه کردن آزمودنی با ضرر و زیان اضافی در پژوهش باشد. بودن نمی« عملی، ساده، سریع و اقتصادی» 15

ها از این های دچار فقر فرهنگی و اجتماعی یا مالی باید درک صحیح آزمودنیهای دارای زیان احتمالی با آزمودنیدر پژوهش 16

 تأیید کمیته اخالق در پژوهش برسد.  بهها زیان

تلقی و آن را افشا نکند و در ضمن شرایط عدم افشای « راز»عنوان پژوهشگر موظف است که اطالعات مربوط به آزمودنی را به 17

 ند. آن را نیز فراهم کند. مگر آنکه در این مسیر محدودیتی داشته باشد که در این صورت باید از قبل آزمودنی را مطلع ک

اطالع باشد، پژوهشگر بایستی ترتیبی اتخاذ کند که در شرایط ضروری در مواردی که آزمودنی، از نوع دارو در پژوهش بی 18

 اطالعات مربوط به دارو را در اختیار آزمودنی و یا پزشک معالج او قرار دهد. 

 حمیل شود، باید مطابق قوانین موجود جبران شود. صدمه جسمی و زیان مالی که در پی انجام پژوهش بر آزمودنی ت هرگونه 19

 های گوناگون پژوهش نباید مغایر با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد. انجام روش 21

زمودنی از بین زندانیان و روش پژوهش، انتخاب آ ازنظرنوع آزمودنی و چه  ازنظرچه –در شرایط مساوی در روند پژوهش  21

و جنین( از طرفی و بقیه جامعه از طرف  پریشروانماندگان ذهنی، مبتالیان به زوال عقل، بیماران خاص )صغار، عقبهای گروه

 دیگر، انتخاب اولویت به عهده کمیته اخالق زیستی است. 

 نع است. هایی که نتایج آن منحصر به زندانیان باشد، با کسب رضایت آگاهانه کتبی بالماشرکت زندانیان در پژوهش 22

عنوان آزمودنی ترجیحی در پژوهش شرکت داد و از در دسترس بودن آنان، نباید به ازجملهزندانیان را به علت شرایط خاص  23

 ها را از منافع پژوهش محروم کرد.  توان آنطرفی نیز نمی

کسب  شرطبهها در کلیه پژوهش ریشپروانذهنی، مبتالیان به زوال عقل و بیماران  ماندگانعقبهای صغار، شرکت گروه 24

 ی بالمانع است. پژوهشها و اثبات ضرورت انجام چنین رضایت کتبی از ولی قانونی آن

ز است که به نفع جنین و جنین مجادرمانی هنگامی بر روی پژوهش غیردرمانی بر روی جنین مجاز نیست. انجام پژوهش انجام  25

نان نشود. بدیهی است کسب رضایت آگاهانه کتبی از مادر و ولی قانونی جنین ضروری از آ یکهیچو ضرری متوجه  مادرش بود

 است. 

 ضرورت و رعایت موازین قانونی بالمانع است.  شرطبههای سقط شده انجام پژوهش بر روی جنین 26

 خالق زیستی دارد. های بنیادی نیاز به کسب اجازه از فرد دهنده سلول و تصویب کمیته اانجام پژوهش بر سلول 27

 مرور کرد.  3-48توان به شرح جدول همچنین کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی حیوانی را می     
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 . کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی حیوانی   9-41جدول  

 کدها ردیف

ارهای کامپیوتری و استفاده از تجارب افزضرورت استفاده از حیوانات آزمایشگاهی برای مطالعه و عدم امکان جایگزینی آن با نرم 1

 دیگران

باید تأیید و در صورت نیاز قرنطینه شود. حیوان جدیدالورود نباید تا اطمینان یافتن از  گیرندهتحویلسالمت حیوان توسط  2

 سالمت عمومی به محل حیوانات دیگر منتقل شود. در صورت وجود بیماری باید حیوان تحت درمان قرار گیرد. 

 حیوانات قبل از ورود به مطالعه پژوهشی باید با افراد و محیط سازگار شوند.  3

 باشد.  شدهفراهم قبالًشرایط الزم نگهداری حیوان بر اساس گونه حیوان و نیازهای تخصصی آن باید  4

همچنین نیازهای رفتاری و فضای نگهداری باید امکانات الزم را داشته باشد و غذا، آب و حفاظت در برابر حیوانات دیگر و  5

 اجتماعی حیوان و کنترل عوامل محیطی نظیر دمای محیط و رطوبت باید در نظر گرفته شوند. 

های و روش موردمطالعههای مشترک انسان و حیوانات هایی در ارتباط با بیماریکارکنان محل نگهداری حیوانات باید آموزش 6

چنین الزم است که لباس، دستکش، چکمه، ماسک و سایر امکانات حفاظتی الزم دانند. همها را بجلوگیری از انتقال این بیماری

 را برای حفظ سالمت خود داشته باشند. 

های مخصوص کار یا جوندگان نیز باید فراهم باشد. نوع خطر هر حیوان )چنگ زدن، گاز برخی وسایل خاص مانند دستکش 7

 قرار دهند.  مورداستفادهی کارکنان آموزش داده شود تا در حفاظت خود گرفتن، نیش زدن و امثال آن( باید برا

ها در کارکنان بخش نگهداری حیوانات و آزمایشگاه پژوهش باید آگاهی نسبت به اهمیت موضوع پژوهش و اهمیت نقش آن 8

 صحت مطالعه داشته باشند.  درنتیجهحفظ سالمت حیوان و 

 العه خاصانتخاب صحیح گونه حیوان برای مط 9

 برای مطالعه حیواناستفاده از حداقل ممکن  11

 اجتناب از ایجاد درد یا به حداقل رساندن ناراحتی، پریشانی و درد در حیوانات  11

 ها و بیهوشی مناسبحس کنندهاستفاده از مسکن، بی 12

سالمت، بیماری، ناراحتی، درد و سایر  آموزش الزم پژوهشگران برای شناخت زندگی و شرایط فیزیولوژیک حیوان )تغذیه، 13

 تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک حیوان(

  مورداستفادههای خاص آموزش اختصاصی در مورد گونه 14

 اطالعات الزم در مورد تأثیر شرایط محیطی بر نتایج آزمایش  15

 عدم استفاده از حیوانات بیمار در آزمایش  16

 آزمایش  یغیرضروراجتناب و تکرار  17

 مراقبت پس از آزمایش و مشاهده، نظیر ارزیابی حیوان پس از درمان یا جراحی  18

این اصول همانا تقوا، احساس مسئولیت و تعهد اخالقی در پژوهشگران است و در موارد ابهام، تفسیر  کنندهتضمین     

 (. 1396ق زیستی دانشگاه پیام نور، نامه اخالنامه بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه است )آئینمفاد آئین
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 مپنجبخش 

 افزارهاینرم

 کاربردی در پژوهش 
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  منهوچهلفصل 

 افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی نرم
 

 افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی  هدف کلی: آشنایی با انواع نرم

 اهداف یادگیری

  افزارهای نگارشی نرمآشنایی با 

 افزارهای ویرایشی ی با نرمآشنای 

 افزارهای نمایشی آشنایی با نرم 
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 مقدمه

افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی است. در پژوهشگران، انواع نرم مورداستفادهافزارهای یکی از پرکاربردترین نرم

 خواهد شد.  ها پرداخته افزارها و چگونگی استفاده از آناین فصل به معرفی انواع مهم این نرم

 

 « نگارشی، ویرایشی و نمایشی»افزارهای . انواع نرم43-8

یرایشی ونگارشی، »افزارهای بیشترین کاربردهای روزمره پژوهشگران، مؤلفان و سخنرانان در دنیای امروز، استفاده از نرم

ها چندکار را با هم ی برنامهپردازد. برخها میهای این نوع برنامهبه معرفی ویژگی 1-49است. در جدول « و نمایشی

 شوند.  معرفی می شدهشناختهتر و ابزاری تخصصی عنوانبهدهند اما در یکی از این سه حوزه انجام می
 « نگارشی، ویرایشی و نمایشی»افزارهای رایج . انواع نرم8-43جدول 

 توضیح و نمونه افزارنوع نرم ردیف

افزار ورد که کنند. مانند نرمر زمینه یا چارچوبی خاص عمل میبیشتر در زمینه نوشتن متون د نگارشی 1

 افزار در این زمینه است و اغلب با آن آشنایی دارند. نرم ترینشدهشناخته

ا الگوهای ب ترپیشرفتهپردازد و در سطوح ها میگذاریطور تخصصی به ویرایش متن و نشانهافزاری که بهنرم ویرایشی 2

ار افزنرم»افزارهای رایج این حوزه پردازد. از نرمه جایگزین مناسب برای کلمات و عبارات میای به ارائحرفه

 است.   شدهتهیه« شورای عالی انقالب فرهنگی»است که توسط « ویراستیار

ند. کمی ها یا بدون سخنرانی کمکبا سخنرانی زمانهمافزاری که به تهیه اسالیدهای نمایشی برای ارائه نرم نمایشی 3

 هم رایج شده است.   « پرزی»افزار کاربرد نرم اخیراًاست و « پاورپوینت»افزار این حوزه پرطرفدارترین نرم

 

 پردازافزارهای نگارشی یا واژه. نرم43-1

. با است «امثال آن و بروشور گزارش، نامه،» مانندهای مختلفی به شکل اسنادیمتن یا  ایجاد برای افزارینرم پردازواژه

 پرداز،واژه پرطرفدارترینرا تهیه کرد. « تصویر حتی و متن» زیادی مقدار دارایتوان انواع اسناد پردازها میواژه

Microsoft Word  مجموعه از بخشیعنوان به Microsoft Office   .هایبرنامه همچنیناست «NotePad وWordPad» 

و  Start منوی درافزارها . این نرمدنشومی نصبها سیستمدر همه  ویندوز با راههم رایگان و ساده هاییپردازواژهعنوان به

 هستند.  دسترسقابل Accessories و سپس گزینه   All programs گزینه

    افزارنرماما با توجه به فراگیر و قدرتمند بودن  دارندخاص خود را  ویژگییک  هرمتنوع و  پردازهاواژه     

Microsoft Word  افزار به کار با سایر تأکید این مجموعه نیز بر روی آن خواهد بود. هرچند آشنایی با این نرم

 را  New گزینه File منوی در باید جدید سندی ایجاد برای پردازهاواژه تمام در تقریباًکند. هم کمک می پردازهاواژه

 (. 1-49ی انتخاب و اجرا وجود دارد )شکل های متعددی براافزار، گزینهمنوها و نوارابزارهای این نرم دررد. ک کلیک
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 مربوط به نگارش کتاب مرجع پژوهش  Word. یک صفحه 8-43شکل 

نید تواگیرد. اما شما میدر شرایط عادی و با انتخاب یک فایل ورد جدید، فضای خالی اولیه در اختیار شما قرار می     

را در مقابل خود داشته باشید و بر اساس آن سند یا   Templateیا « الگو یا قالب»انواع New و گزینه  Fileاز منوی 

 (. 2-49در چارچوب مشخصی قرار دهید )شکل صورت خودکار پروژه خود را به

 
 Wordپرداز افزار واژههای قابل انتخاب در محیط نرم. انواع قالب1-43شکل 
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های متفاوتی را خواهید های مختلف در زمینه، شما امکان انتخاب قالبشوددیده می 2-49طور که در شکل همان     

-توانید در حوزهبر اساس ستون سمت راست، شما میاست اما  شدهاستفادههای آموزشی داشت. در این شکل از قالب

 هاینید و از بین آنهای متنوعی را ببقالب« ها، رویدادها، جلسات، کتاب و امثال آنوکار، فرمارائه، کسب»هایی چون 

د های کشور مورو با توجه به الگوهای خاصی که در دانشگاه« هاها و رسالهنامهپایان»انتخاب کنید. برای تدوین گزارش 

 دستی و بر اساس ساختار دانشگاه مقصد خود اقدام کند.  صورتبهشود که پژوهشگر گیرد، توصیه میتأکید قرار می

 که شودمی دیده زنچشمک نشانگر یک ،خالی سندد و امکان شروع کار بر روی یک با بازشدن فضای ور     

 حرکت این. دهید فشار را Enter کلید است کافی بعد خط به رفتن برای. یا نوشتن است تایپ آغاز محل دهندهنشان

Paragraph break  پاراگراف  اولاراگراف با خط پایان هر پ خطتوان تنظیمات را طوری انجام داد که بین . میدارد نام

 عادات از یکیکند اما طور خودکار ذخیره میدقیقه محتوا را به هرچندافزار نرم هرچند. دشو ایجاد فاصله مقداریبعدی 

و  Fileبه استفاده از منوی  درنهایتشود.  ذخیره تایپ حال در سند منظم، و ایدوره صورتبه که است این خوب

با ذخیره کرد.  ایجادشدهدر محل فایل را محتوای توان ت فالپی روی نوار باالی محیط ورد مییا عالم Save گزینه 

 ، ذخیره شود. ایجادشدهکل فایل را در محل مشخص و دیگری، غیر از جایی که  توانمی Save As گزینه

ر این محیط استفاده کرد. این توان از کلیدهای میانبر برای دستورها دتر میدر بسیاری از موارد و برای انجام سریع

 د. ها دیموس روی گزینه مربوط یا در کادرهای قابل انتخاب آن داشتننگهتوان با دستورهای کلیدی یا میانبر را می

را به « های متنیصداها و عکس»افزارهایی هستند که افزارهای جدید و مورد توجه نگارشی، نرمیکی از دیگر نرم     

است که با ظرفیت بسیار باالیی این  Google Keep Notesافزارهای محبوب کنند. یکی از این نرمینوشتار تبدیل م

افزار، فرایند مصاحبه دهند، با فعال کردن این نرمبرای کسانی که کار مصاحبه را انجام می ویژهبهدهد. کارها را انجام می

-ید وقت خود را بر روی ویرایش آن صرف کند. وجود امکان نرمو پژوهشگر تنها با شدهتبدیلاز همان ابتدا به نوشتار 

 ود. ها انجام شجویی در وقت پژوهشگران در کار مصاحبهافزار موبایلی آن باعث شده است تا تحول عظیمی برای صرفه

 

 افزارهای ویرایشی . نرم43-9

 است.  3-49دی به شکل با نما« Virastyarیا  ویراستیار» های ویرایش متون فارسیافزارترین نرمیکی از بهترین و رایج

  
 افزار ویرایش متون فارسی ویراستیار. نرم9-43شکل 
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و در نوار منوی  شودمی اضافه Word افزارنرم به افزونه یک صورتبه فارسی متون ویرایش تخصصی افزارنرماین      

 ود. خواهد ب استفادهقابل 4-49ابزار به شرح شکل  یک صورتبهآن 

 
 شود. فعال می Wordافزار ویرایشی ویراستیار که بر روی . نرم4-43شکل 

 اهاتاشتب» ،«انشا و امالیی خطاهای اصالح»در مواردی چون  فارسی متون ویراستاری قابلیت «ویراستیار» افزارنرم     

 الیع شورایدبیرخانه » توسط افزارنرم این. دارد را «فارسی هایمتن استانداردسازی» و «گذارینشانه و نقطه ویرایشی

-نسخه از و بوده ویندوز مختلف هاینسخه با سازگار ویراستیار افزارنرم 305 نسخه. است شدهتهیه «ایران رسانیاطالع

تفاده دانلود و اس راحتی از طریق فضای مجازی قابلافزار به. این نرمکندمی پشتیبانی WORD 2113 و 2111 ،2117 های

 است.  شدهمعرفیآن  305 نسخه هایقابلیتانواع  2-49ت. در جدول اس
 افزار ویراستیار برای متون فارسی های نرم. انواع قابلیت1-43جدول 

 توضیح  هاقابلیت ردیف

 یابغلط 1

 امالیی

کلمات ، ندپسو با هایواژه، اشتباه فاصله درج، هاواژه چسبیدن، گذاریفاصله هایغلط، واژه امالیاصالح »

 امکان»و « خاص در کل متن غلطنوع  یکباره یک اصالح»، » نامهواژه به جدید هایواژه افزودن»، «یکرارت

 « یا در کل متن بارهیک صورتبه آن اصالحعدم و غلط مورد یک گرفتن نادیده

 اصالح 2

 متن هاینویسه

 معادل اب و جایگزینی آن غیراستاندارد نویسه با تشخیص متن کاراکترهاییا  هانویسهامکان استانداردسازی 

 اشاره کرد. « اعرابو  فاصلهنیم، ارقام، نشانه، فوحر» انواع اصالحتوان به ، که برای نمونه میاستاندارد

 اصالح 3

 گذارینشانه

 ،تعجب عالمت، الؤس عالمت، ویرگولنقطه، ویرگول، نقطه»مانند  گذارینشانه هایغلطتشخیص و اصالح 

 «گیومهو  پرانتز، قولنقل

 و تقویم تبدیل 4

 تاریخ

 عددی رتصوبه تاریخ نوشتار مختلف هایگونه»ی چون هایبندیدسته در تاریخ هایعبارت تبدیل و تشخیص

 برخی حیحتص»و « انگلیسی زبان به تاریخ نوشتار مختلف هایگونه»، «فارسی و انگلیسی ارقام با نوشتاری و

 «تاریخ درج در اشتباهات

، هاویسهن اصالح، یابغلط»هایی چون در ویژگی در پنجره تنظیمات تغییرها با اعمال ویژگی سازیسفارشی امکان سازیسفارشی 5

 «افزونه هایشکل اصالحو  میانبر، هاواژه خودکار تکمیل، امالیی پردازشپیش

 تبدیل 6

  پینگلیش

  فارسی معادل بهیا همان فینگلیش  اندشدهوشتهن انگلیسی حروف با که فارسی هایواژهتبدیل 

 هاواژه ابتدای در «می»یا  هاواژه انتهای در «ها» گذاریفاصله اصالحبرای نمونه  امال پردازش 7

 وشتارن با صحیح عدد»، «انگلیسی هایرقم با اعشاری یا طبیعی عدد»در مواردی چون  اعداد تبدیل و تشخیص اعداد تبدیل 8

 «فارسی نوشتار با کسری عدد»و « فارسی نوشتار با اعشاری عدد» ،«فارسی

 « امهبرن داخل راهنمای وجود»و « هانامهلغت روزرسانیبه قابلیت»، «کلمات خودکار تکمیل قابلیت»مواردی چون  سایر  9
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ود های خافزار را روی رایانهشود این نرمپژوهشگران توصیه می تمامیبهافزار های ارزشمند این نرمنظر به ظرفیت     

 افزار ویرایش الزم را انجام دهند. نصب کنند و قبل از نهایی کردن فایل گزارش پژوهش یا رساله خود، با این نرم

 

43-9 .Endnote ( دهیارجاع پرداز و ویرایشی برایواژههای افزارنرمو پژوهیار) 

 انجام جریان در که است متعددی منابع دهیسامان چگونگی هاشچال از یکی دکتری رساله یا مقاله نگارش جریان در

، «Endnote» ،«Reference» ،«Manager»توان به افزار مینرم نوع این ازجمله. ندشومی مراجعه آن به پژوهش

«Citative» ،«Zetero» ها آن کاربرپسندترینکه از  کرد اشارهها و امثال آن Endnote تامسون شرکت محصولاین . است 

 نیز یشخص کتابخانه برنامه به برنامه این. است پژوهش روند در مورداستفاده منابع دهیسازمان و ذخیرهبرای  رویترز

 دایرکت، اینسس اسکالر، گوگل» نظیر برخط کتابشناختی هایپایگاه در تواندمی پیوسته طوربه پژوهشگر. است معروف

 ناختیکتابش اطالعات و انتخاب را موردنظر منابع و جستجو« امثال آن و سکواب استور، جی پروکوست، مد، پاب الزویر،

 هچنانچکند. می شخصی کتابخانه وارد ساده کلیک یک بابودن(  موجود)در صورت  افدیپی هایفایل با همراه را هاآن

 در خودکار طوربه اثر ناختیکتابش اطالعات تمامی فایل، آن واردکردن با تنها باشد DOI دارای مقاله افدیپی فایل

 دارد منزل در که را منابعی کتابشناختی اطالعات تواندمی پژوهشگر عالوههب. شودمی وارد آن مخصوص فیلدهای

 تجویجس امکان پژوهشگر که است این افزارنرم این ممتاز هایویژگی از یکی. کند کتابخانه این وارد دستی صورتبه

 این. دداررا « امثال آن و انتشارات نام اثر، لیفأت سال لف،ؤم نام اثر، نام» نظیر مختلفی هایهکلیدواژ اساس بر را منبع

 آن مطابق را خود مقاله منابع توانمی آن کمک با بنابراین است، مختلف مجالت کتابشناختی فرمت دارای افزارنرم

 اد. د تغییر سریع و خودکارشکل به دلخواه مجله فرمت برحسب

 از پس که معنا این به. است ورد فایل درون در آن دهیارجاع قابلیت افزارنرم این توجهجالب هایویژگی از یکی     

 گامهن در. شودمیفعال  ورد افزارنرم بروی خودکار صورتبه افزارنرم این آیکون شخصی، رایانه بروی افزارنرم نصب

 و جوجست از پس. شویدمی خود شخصی کتابخانه وارد موردنظر یکونآ بروی کلیک با خود نامهپایان یا مقاله تایپ

 ورد فایل درون درخودکار  صورتبه «نگارش هنگام در ارجاع» گزینه انتخاب با کتابخانه در خود موردنظر منبع انتخاب

 رایبپردازد. یم متندروندر  دهی ارجاعه ب فرضپیش شدهانتخاب فرمت با نشانگراستقرار  مکان درو  تایپدر حال 

 ورد فایل انتهای در زمان همان درکه   (Chamsky, 1965:22) شودمی نوشته موردنظر پاراگرافانتهای  درنمونه 

 : شودمیو به این شکل نوشته  کامل طوربه اثر این کتابشناختی اطالعات
 Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax.MIT Press. 

. برخی یردگمی شکل نیز رساله یا کتاب یا مقاله پایانی منابع فهرست ترتیب به متنیدرون ارجاعات روند دادن ادامه با 

 طریق از EndNote Web عنوان با برنامه این وب تحت نسخه. است دانلود قابل اینترنتاز  افزارنرم این هاینسخه

به ل امکان اتصا نسخه این قابلیت ترینمهم. است قرارگرفته کاربران دسترس در رایگان صورتبه ISI اطالعاتی پایگاه

 ها ابخانهکت هایداده توانمی راحتیبهافزار ست. با این نرما جدید منابعهمراه با اضافه کردن  منابع ازاینترنت و استفاده 
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 اینترنت و خود سیستم بین سرفرن 110111 تا تبادل امکان شما. کرد منتقل همدیگر به را منابع و گذاشت اشتراک به را

 خواهید داشت.  را منابع گذاریاشتراک به و

 و اشتهد ترساده نمایی که تفاوت این با است،قبلی  مشابه آن با کارافزار هم وجود دارد که موبایلی این نرم نسخه     

کند. در حمل می را شما منابع همه همراه، کتابخانه عنوانبه اما داردن وجود آن در اندنوت پیشرفته امکانات از برخی

 است.  شدهمعرفی افزارنرم این هاینسخه با کار چگونگی برای راهنماعنوان به کادامه دو لین
http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/12661/EndNote_Persian_Guide_X7.pdf  

http://sbmu.ac.ir/uploads/Slides..pdf  
 از ستفادها. کرد ارسال آن با را مقاله منابع اندنوت فایلد بای دنیا معتبر مجالت از بسیاری به مقاله ارسال برای امروزه     

 سبب به رسیفا مقاالت نگارش برای متأسفانه اما. است مناسب بسیار انگلیسی زبان به مقاالت نگارش برای افزارنرم این

 گارشن برای «پژوهیار» افزارمنر با آشنایی دلیل همین به. تی وجود داردمشکال انگلیسی با فارسی هایفونت تفاوت

 . رسدمی نظر به ضروری فارسی مقاالت

( نور) میاسال علوم کامپیوتری تحقیقات مرکز ،زبانفارسی پژوهشگران استناددهی و پژوهشی عمناب مدیریت برای     

 است نیزبافارسی افزارنرم اولین پژوهیار. کرد «پژوهیار» استناددهی و اطالعات مدیریت فارسی افزارنرم تولید به اقدام

 منابع مدیریت امر در را پژوهشگران تواندمی راحتیبهو  است شدهطراحی «Zetero» استناددهی افزارنرم پایه بر که

 «سیانگلی و عربی فارسی،» زبان سه اب زمانهمتوان می افزارنرم این کمک با. کند یاری استناددهی همچنین و پژوهشی

 اطالعاتی ایهپایگاه از خودکار طوربهرا « امثال آن و نامهپایان مقاله، کتاب،» ازجملهخود  موردنیاز اطالعاتی منابع

-شیوه از استفاده باتوان منابع می دهیسازمان از بعدکرد. در ادامه و  وارد افزارنرم محیط به غیرفارسی و فارسی مختلف

 هایقابلیت دارای اندنوت مانند نیز «پژوهیار» .کرددهی ارجاع موردنظر منابع به افزارنرم در موجود استنادی هاینامه

 شود. ارائه می 3-49ها در جدول از آنرخی ب که استمتعددی 
 دهی برای ارجاع« پژوهیار»افزار فارسی های نرم. برخی قابلیت9-43جدول 

 هاقابلیت ردیف

 (بهمشا هایافزارنرم سایر و اندنوت به نسبت ویژه برتری) عربی و انگلیسی فارسی، زبان سه به زمانهم استناددهی امکان 1

 فارسی به انگلیسی متندرون داستنا خودکار تبدیل 2

 افزارنرم به هاآن خودکار( Import) برددرون امکان و انگلیسی و فارسی اطالعاتی هایپایگاه از پشتیبانی 3

 افزارنرم به آن( Import) برددرون زمان در اطالعاتی منبع یک PDF هایفایل خودکار پیوست امکان 4

 ....(و نامهپایان مقاله، کتاب،) مدرک نوع اساس بر نامهتابک در موجود منابع تفکیک امکان 5

 (بالعکس یا عربی و فارسی منابع سپس و ابتدا در انگلیسی منابع قرارگیری) مدرک زبان اساس بر نامهکتاب منابع تفکیک قابلیت 6

  هاروارد و شیکاگو ونکوور، ای،.پی.ای استناددهی هایشیوه از پشتیبانی 7

 «مصاحبه تنم و نقشه پاورپوینت، فایل اجتماعی، هایشبکه وب، صفحات مقاله، کتاب، نامه،پایان» مانندمنابع  انواع به دهیاستناد 8

 زوترو و مندلی اندنوت، خروجی هایسبک از پشتیبانی 9

 اطالعاتی منابع سایر و نامهانپای کتاب، مقاله، از اعم اطالعاتی منابع از زیادی حجم( دادن ترتیب و نظم) دهیسازمان امکان 11

 هاآن روی نگارییادداشت و وب صفحات ذخیره قابلیت 11

http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/16221/EndNote_Persian_Guide_X7.pdf
http://sbmu.ac.ir/uploads/Slides..pdf
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 ورد پردازواژه به هاآن راحت انتقال امکان و افزارنرم محیط در شدهذخیره مقاالت از بردارییادداشت 12

 خودکار صورتبه پژوهش انتهای در نامهکتاب ویرایش و ایجاد 13

افزار است. به کمک این نرم زیادو  متنوعی پژوهش منابعبا  پژوهشگرانی برایمناسب  یافزارنرم «پژوهیار» نبنابرای     

 هایزبانبه « نامهپایان و مقاله کتاب،»کرد و به انواع  دهیسازمانیا منابع قابل ارجاع را  اطالعاتی هایفایلتوان می

مطالب متعددی را به کمک آن ذخیره کرد. « هاگردیوب»توان در میارجاع داد. همچنین « عربی و فارسی انگلیسی،»

 ینا خصوص در بیشتر اطالعات برای خت.پردا نامهکتاب تنظیم و استناددهی به خودکار شکلبهتوان می درنهایت

 آن با کار چگونگیتوان با نیز می زیر لینک رد همچنین    /http://pajoohyar.irمقابل مراجعه کنید.  سایت به افزارنرم

 آشنا شد. 
https://www.noorsoft.org/fa/Film/View/15941/  

 

 افزارهای نمایشینرم. 43-4

ود. دو شبا سخنرانی استفاده می زمانهمرائه نتایج پژوهش افزارها برای ارائه سخنرانی یا در جلسات دفاع برای ااین نرم

 هستند. « پاورپوینت و پرزی»افزار پرکاربرد در این حوزه نرم

 

 افزار پاورپوینت . نرم43-4-8

. دگوینمیهم  نگارپردهاست که به آن  نمایش پرده روی بر «فیلمعکس و  ،متن»با قابلیت نمایش  ایرایانه برنامه

یا « وکارکسب»امور  از بسیاری دراست که  نمایشی برنامه یک Microsoft PowerPoint یا پاورپوینت فتمایکروسا

 پاورپوینتاست.  امالیی هایغلط خودکار اصالح افزارنرم اینی هامزیت ازگیرد. قرار می مورداستفاده« یآموزش»

 میلیارد یک از بیش و داراست را جهانی بازار در رانسکنف ارائه افزارهاینرم سهم درصد 95 اکنونهم که افزاریستنرم

  .است شدهنصب جهان هایرایانه روی بر آن از نسخه

سازی ارائه دانشجویان دکتری مرکز تحصیالت تکمیلی یک نمونه الگو یا قالب شکلی با عناوین الزم برای برای ساده     

است. کسانی که تمایل دارند، خود  شدهدادهاین مرکز قرار  تسایوبطراحی اسالیدهای پاورپوینت جلسه دفاع بر روی 

برای فعال کردن  را دنبال کنند. 3-43هایی به شرح جدول توانند گامنسبت به طراحی اسالید اقدام کنند به شکل ساده می

فزار بر روی ابروید و در صورت نصب بودن این نرم Newبه گزینه  Desktopپاورپوینت با کلیک راست در فضای باز 

 (.5-49خواهد بود )شکل  (PowerPoint)های قابل انتخاب پاورپوینت رایانه شما یکی از گزینه

http://pajoohyar.ir/
https://www.noorsoft.org/fa/Film/View/14951/
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 اندازی یک فایل پاورپوینت جدید . راه0-43شکل 

 شود. باز می 6-49ای به شکل پس از کلیک روی گزینه پاورپوینت، صفحه
 

 
 نت. باز شدن صفحه اول فایل جدید پاورپوی1-43شکل 

کند، صفحات کاری اسالید برای طراحی شروع با کلیک روی فضای وسط که شما را برای شروع کار هدایت می     

 شود. دیده می 7-49شود. اولین اسالید به شکل می
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 . فعال شدن پاورپوینت برای شروع طراحی3-43شکل 

بروید تا  Newتوانید به منوی فایل و گزینه محیط میها در این یتپهای شکلی یا تملبرای استفاده از انواع قالب     

 برای« وکار، سخنرانی، پزشکی، هنری، آلبوم عکس و امثال آنآموزش، کسب»الگوهایی در موضوعات مختلفی چون 

  است.  شدهانتخابالگوی آموزشی  8-49ب ظاهر شوند. برای نمونه در شکل انتخا

 
 های موضوعی و شکلی برای انتخاب انواع قالب Newینه و گز File. استفاده از منوی 1-43شکل 

قالب موضوعی و شکلی نمونه در دانشگاه خود ندارید، خود نسبت به طراحی ساده  کهدرصورتیشود پیشنهاد می     

 9-49 مطابق شکل Designاز منوی  بار اینبه فضای اولیه بازگردید و  مجدداً openآن اقدام کنید. بر این اساس با کلید 

 یک طرح را برای تهیه پاورپوینت خود انتخاب کنید. 
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 Design. انتخاب یک طرح از منوی 3-43شکل 

توانید اقداماتی و  در آن میدارد  Wordهای زیادی با محیط شباهت Homeویژه در منوی ابزارهای این محیط به     

ه شرح ب« توان و امثال آن راکشی زیرمتن، ایجاد ، خطانتخاب نوع فونت، سایز فونت، بولدکردن، ایتالیک کردن»چون 

 انجام داد.  11-49شکل 

 
 آرایی در چینش متنبرای انواع تغییرات در متن و انتخاب الگوهای صفحه Home. منوی 81-43جدول 

 کنندههتهیرا برای امکانات و ابزارهایی  11-49به شرح شکل  Home ردیفهمی به همین نحو هر یک از منوها     

 ند. نکپاورپوینت فراهم می
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 افزار پاورپوینت. انواع منوها در نرم88-43شکل 

ها تغییرات دلخواه را شود تا به کمک آنروی کاربر فراهم میبا انتخاب هر یک از این منوها، ابزارهای متنوعی پیش     

شما با آشنایی با از این منوها اشاره دارد.  به ابزارهای مهم داخل هر یک 4-49در پاورپوینت اعمال نماید. جدول 

  های جذاب را برای سخنرانی خود تهیه کنید. ابزارهای موجود در منوها روی پاورپوینت خود کارکنید و انواع پاورپوینت
 افزار پاورپوینتابزارهای مهم در داخل هر یک از منوهای نرمانواع . 4-43جدول 

 ابزارها منوها ردیف

1 File Open   ،)بازکردن مجدد فایل(New های شکلی و موضوعی(، )امکان انتخاب انواع قالبSave  امکان ذخیره(

)امکان پرینت  Printذخیره کردن در آدرسی جدید(، )امکان  Save asکردن در آدرسی که فعال است(، 

 گرفتن( و امثال آن 

2 Home Clipboard  ،)امکانات کپی، پیست، برش(Slides آرایی نات ایجاد اسالید جدید، انتخاب الگوی صفحه)امکا

های باال و پایین متن و امثال )امکانات انتخاب نوع، سایز، نگارش Fontمتن و عکس در صفحه و امثال آن(، 

چین شدن، انتخاب چین یا چپگذاری پاراگراف، راستیا نشانه گذاریشماره)امکانات   Paragraphآن(، 

های آماده دایره، )وارد کرد شکل Drawingها، چینش جهت متن و امثال آن(، بین خطتعداد ستون، فاصله 

ها، انتخاب الگوهای رنگی و کادرهای آماده، رنگ کردن داخل و چهارگوش و امثال آن، تغییر موقعیت شکل

ن پیدا کردن )امکا Editingو  ها(شدن به شکل بعدیسهو  سایه مانندهای تصویری ها، دادن افکتبیرون شکل

 در متن اسالیدها(  موردنظرکلمات و جایگزین کردن با کلمه  یا عبارت 

3 Insert Slides های پیشنهادی(، )امکان ایجاد اسالید جدید با انواع قالبTables  ،)امکان ایجاد یا طراحی جدول(

Images ر یا یا عکس از صفحه کامپیوت صورت آنالین از اینترنت،)امکان انتخاب تصویر از آرشیو رایانه یا به

ها و )امکان داخل کردن انواع شکل Illustrationهای منتخب(، شات و تهیه یک آلبوم از عکساسکرین

 Linksافزارهای کمکی برای بهبود کار(، )امکان اضافه کردن نرم Appsنمودارها به شکل ساده و هوشمند(، 

ها یا امکان پرش به ها یا دیگر آدرسسایر اسالیدها یا فایل در هاییمتن)امکان اتصال متن یک اسالید به 

طور )امکان دادن پیشنهاد و نوشتن متن در کنار اسالید و به Commentsافزار خاص دیگر(، اسالید یا نرم

)امکان ایجاد یک جعبه جدید برای نوشتن متن، امکان ایجاد سرصفحه و زیرصفحه یا هدر و  Textمستقل(، 

ان انتخاب الگوهای نگارش هنری کلمات، اضافه کردن تاریخ و زمان فعلی  و شماره به صفحه(، فوتر، امک

Symbols و  د(کلید نیستنها یا حروفی که بر روی صفحههای ریاضی یا سمبل)امکان اضافه کردن انواع معادله

Media  های صوتی و تصویری به اسالید(فایل انتقال)امکان  

4 Design Themes ( ها یا قالبانواع تم انتخابامکان ،)های شکلی اسالیدهاVariants ها )امکان انتخاب تنوعی از رنگ

ها یا یا اعمال تغییرات اختصاصی بر روی تم سازیسفارشی) Customize(، شدهانتخابهای از هر یک تم

 زمینه و امثال آن(های موجود با تغییر اندازه یا پیشقالب

5 Transitions Transition to this Slide ون هایی چنمایش انتخاب انواع نوع انتقال یا پیدا شدن صفحه با شکل)امکان پیش

( و موردنظرانتخاب و اعمال الگوی  درنهایتشدن و امثال آن  و  پدیدار محوبرش، ورق خوردن، از حالت 
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Timing به انتخاب جدید و انتخاب زمان  )امکان انتخاب صدای خاص با هر انتقال از اسالید انتخاب قبلی

 برای انتقال و حتی امکان انتقال آن به همه صفحات یا با استفاده از ابزارهایی مانند موس(   موردنظر

6 Animations  امکان حرکت دادن عناصر داخل هر اسالید و شاملAnimation  امکان انتخاب نحوه حرکت دادن هر متن یا(

تر(، های پیشرفته)امکان اعمال حرکت Advanced Animationال آن(، بخشی از اسالید و سپس اعم

Timing  )امکان نحوه شروع، زمان حرکت و میزان طول کشیدن آن( 

7 SlideShow Start Slide Show  از اسالید ابتدایی یا اسالید خاص، انتخاب  نمایشصفحه)امکان انتخاب الگوی تمام

 Set Upمختلف(،  درجاهایانتخاب اسالیدهای خاص برای سخنرانی  الگوهایی در سطح آنالین و امکان

)امکان استفاده از الگوهای پیشرفته برای نمایش اسالیدها، امکان پنهان کردن برخی اسالیدها در هنگام ارائه، 

امکان انتخاب مونیتور برای نمایش اسالیدها ) Monitorsضبط کردن نمایش اسالید برای دوره زمان خاص( و 

 ا تقسیم مانیتور در یک صفحه(ی

8 Review  Proofing های جامع(، )امکان بررسی صحت کلمات، جستجوی کلمات و منابع و فرهنگLanguage 

های امکان گذاشتن کامنت، حذف آن، پریدن به کامنت) Comments)انتخاب زبان برای پروفینگ و ترجمه(، 

  )امکان مقایسه و ترکیب با اسالیدهای دیگر( Compareقبلی یا بعدی و امکان نمایش پیشنهادها( و 

9 View Presentation Views  برای پرینت و دیگر موارد(،  ویژهبه)امکان انتخاب انواع الگوی یک یا چند اسالید

Master View  ،)امکان اعمال تغییرات بر روی الگوی اسالید اصلی(Show  هایکشخط سازیفعال)امکان 

ط طول و عرضی راهنما و امکان نوشتن نکات تکمیلی یا اسالید، صفحات شطرنجی و خطوطولی و عرضی 

)امکان انتخاب جهت چینش صفحه از راست به چپ یا  Directionمالحظات مربوط به اسالید در زیر آن(، 

 )امکان انتخاب Color/Grayscale)امکان انتخاب بزرگنمایی و برگشت به حالت طبیعی(،  Zoomبرعکس(، 

ها در حالت های جدید و نمایش آن)امکان ایجاد پنجره Window(، وسفیدسیاهنمایش رنگی، خاکستری یا 

 (استفادهقابلهای )امکان دیدن ماکروس Macros( و پهلوپهلوبه

11 Foxid PDF  های پاورپوینت به امکان تبدیل فایلPDF 

ها را کپی و توانید آنانتقال عکس، متن، نمودار و امثال آن شما میبرای  مورداشارهالوه بر استفاده از ابزارهای ع     

منوهای  از توانمی شد، تکمیل یاسالیدرا هم استفاده کنید. وقتی  موردنظرپیست یا درگ و رها کردن در اسالید 

Transition  برای انتقال اسالید یا  افکت یکAnimation  .انیمیشن طورکلیبهبرای حرکت عناصر اسالید استفاده کرد-

 . شوندمی تقسیم 5-49به شرح  دسته 4 به متنیا  تصاویر روی های
 ها در پاورپوینت . انواع انیمیشن0-43جدول 

 توضیح انواع ردیف

1 Entrance Effects شود. نمایان می موردنظرکه با آن عنصر  ورود هایانیمیشن 

2 Emphasis Effects است.  موردنظربا تأکید روی سوژه که حرکت  تأکید هایانیمیشن 

3 Exit Effects شوندمی شی رفتن بین از و محو سببکه  خروج هایانیمیشن. 

4 Motion paths Effects دایره یک شعاع روی حرکت مانند مختلف هایشیوه به شیحرکت  سبب پویشگر هایانیمیشن 

 شوند.می
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 از  نمایش رایتر و کمتر باشند. بها سادهتر است که این افکتبرای اسالیدهای در سطح رساله دکتری به      

slideshow  هایدکمه یا پاورپوینت Alt+S  را در محل  شدهتهیهتوان استفاده کرد. در انتها الزم است تا فایل می

 در فصل سوم استفاده کنید.  شدهمعرفیبرای محتوای اسالیدها از الگوی ذخیره کرد.  موردنظر

 

 افزار نمایشی پرزی. نرم43-4-1

 بر نیمبت افزارنرم این .شودمی استفاده سخنرانی و مطلب ارائه و اسالیدسازی برای پاورپوینت، مانند پرزی افزارنرم

 زبان در (Presentation) ارائه یا پرزنتیشن شده کوتاه شکل لغت در پرزی. است آنالین صورتبه ارائه و ابری فضای

 تریناصلی که شدهارائه مختلفی هاینسخه در افزارنرم این. شد معرفی کشور این در 2118 سال در و است مجارستانی

 باشید ستهخوا اگر. باشید داشته دسترسی خود ارائه هایفایل به توانیدمی رایگانبه شما که است آنالین نسخه آن نسخه

 افزارنرم ینا رایگان و دسکتاپ نسخه. کنید تهیه را آن اپدسکت نسخه باید بسازید، را خود ارائه اینترنت به نیاز بدون

 رزیپ نام با پرزی جدید ابزار تازگیبه. کنید خریداری را آن باید شما بعدازآن و است استفادهقابل روز 14 صورتبه

  .است شدهارائه کامل ایچرخه با (Prezi Next) نکست

 
 ارهای نمایشیافزافزار پرزی از دیگر نرم. نرم81-43شکل 

 پرزی افزارنرم در اما شود و این صفحات است که عوض می وجود دارد مختلفی صفحات پاورپوینت افزارنرمدر      

ن دوربی دیگرعبارتبه .کنیممی زوم آن مختلف هایبخش در و کنیممی حرکت آن در کهوجود دارد  بزرگ صفحه یک

 لفیمخت مسائل به است بهتر افزارنرم کدام اینکه کند.مختلف زوم میدر روی صفحه بزرگ حرکت کرده و روی نقاط 

 محتوای. است بهتری گزینه پاورپوینت ،ایدکارنکرده پرزی با تاکنون و است طوالنی شما ارائه زمان اگر. دارد بستگی

 ناسبیم گزینه پرزی زیاد فیکیگرا کارهایبرای نمونه برای . دارد تأثیر افزارهانرم این از یکی انتخاب در نیز شما ارائه

ب که پرزی به نصضمن این. است بیشتر پرزی در مطالب انسجام و یکپارچگی، سخنرانی و ارائه در خالقیت. نیست

 یپرز خوب و کلیدی هایویژگی از یکیخواهد بود.  استفادهقابلصورت آنالین و آفالین افزار نیازی ندارد و بهنرم

. ندارد وجود شما اطالعات شدن پاک امکان کنیدمی کار آنالین صورتبه شما چون. است پروژه خودکار سازیذخیره
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 6-49توان به مواردی به شرح جدول می پرزی افزارنرم هایویژگی. از است ساده تصور برخالف پرزی با کردن کار

 اشاره کرد. 
 افزار پرزی  های نرم. برخی قابلیت1-43جدول 

 هاقابلیت ردیف

 آفالین و آنالین صورتبه ارائه ساخت مکانا 1

 رایگان کامالً صورتبه آنالین هایقابلیت از استفاده امکان 2

 دسکتاپ نسخه در exe صورتبه خروجی تهیه امکان 3

 و بازگشت ساده  کیفیت افت بدون زوم امکان از استفاده با قدرتمند بسیار پویانمایی قابلیت 4

 پرزی سایت آنالین تاکان با سازیهمگام 5

 ساده کاربری محیط 6

 ویندوز مختلف هاینسخه با سازگاری 7

 است.  شدهارائه 7-49افزار پرزی در جدول های کار با نرمترین گاممهم     
  « Prezi» افزار پرزیهای کار با نرمترین گام. مهم3-43جدول 

 توضیح هاگام ردیف

 در کاربری حساب ساخت 1

 پرزی تسایوب

و سپس از قسمت کلیک کرده  «Get Started»روی گزینه    http://prezi.com  در نشانی 

Basic  بخشFree  گزینهContinue  را فعال کنید. در ادامه شما قادر به ساخت حساب کاربری

 (. 13-18خواهید شد)شکل 

 با ورود   ورود 2

 زمینهسپ عکس انتخاب 3

 ارائه برای

  موردنظرعکس یا تصویر برای ورود به اسالید  هرگونهانتخاب 

 … و اندازه تغییر و جاییجابه ها Frame روی بر کار 4

  ارائه در متن نوشتن 5

 متن، عکس، فیلم و صوت  هرگونه محتواها کردن اضافه 6

 کردن اضافه 7
symbol،arrow 

 ندسیه اشکالخط و نمادها و  هرگونه

 نمایش ترتیب تعیین 8

Frame ها 

 انتخاب ترتیب اسالیدها برای نمایش 

 حرکت دادن به محتوای درون اسالید  ها Frame کردن انیمیشنی 9

 انتخاب نام برای پروژه  ارائه نامتعیین  11

  شدهانجام هایطراحیفرایند ذخیره کردن تغییرات و  ارائه سازیذخیره 11

-ه عالقهاست ک شدهارائههای مختلفی افزار قیمتویژه امکان استفاده آنالین از نرمفاده از سایر امکانات و بهبرای است      

ود را خ موردنظرای واحدهای قابل انتخاب بر اساس هزینه، در صورت نیاز گزینه توانند با توضیحات مقایسهمندان می

   است.  شدهدادهروزه رایگان برای بررسی بیشتر  14 انتخاب کنند. در اغلب موارد پولی هم فرصت فعالیت

http://prezi.com/
http://prezi.com/
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 برای ساخت حساب کاربری  Continueو کلید  Basicمرحله ورود به سایت پرزی، انتخاب بخش . 89-43شکل 

 . (14-49)شکل  شوید افزارنرموارد ا ورود نشانی ایمیل و پسورد توانید بپس از تأیید حساب کاربری، شما می     

 
  ایجادشدهافزار با حساب کاربری . مرحله ورود به نرم84-43شکل 

 شود. در مقابل شما ایجاد می 15-49شکل  مانندبهافزار محیطی با ورود به فضای نرم     

 
 ایجادشدهافزار با حساب کاربری . مرحله ورود به نرم84-43شکل 
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، «قبلی شدهساختههای فایل»، «جستجو»های مل گزینهکنید شاشدن یا ورود مالحظه می log inمحیطی که پس از     

ارائه جدید شما برای ساخت یک در این مرحله که است و دیگر موارد  «ساخت یک ارائه جدید»، «فایل جدیدایجاد »

 در وسط صفحه کلیک کنید. در ادامه و بالفاصله محیط جدیدی برای فرایند« New Presentation»گزینه روی باید 

انتخاب شما  های شکلی متعددی برایشود. در این مرحله قالبظاهر می 15-49محتوای ارائه شما به شکل تولید 

 (.  15-49است )شکل  شدهارائه

 
 . ورود به مرحله اول ساخت یک ارائه جدید 80-43شکل 

تا قالب شکلی منتخب  شدهخواسته Choose templateشود، از شما با عبارت طور که در باالی صفحه دیده میهمان     

، یک طبقه را انتخاب کنید تا شدهمعرفیاز میان طبقات خود را انتخاب کنید. در سمت چپ صفحه شما امکان دارید تا 

 ایهای دایرهبرای شما نمایان شوند. در زیر طبقات با کلیک روی انواع رنگ موردنظرهای متعددی در همان طبقه قالب

های شکلی بر اساس رنگ محوری منتخب شما فراهم خواهد شد. پس از انتخاب قالب شکلی امکان فیلتر شدن قالب

شود که قصد شود. وقتی عنوان را مشخص کردید از شما پرسیده می، از شما عنوانی برای ارائه درخواست میموردنظر

د. شما باید با زدن تیک به یکی از این دارید این ارائه را افراد خاصی بببیند یا همه افراد در محیط وب امکان آن را دارن

 (.16-49گام به مرحله بعد بگذارید )شکل  دو گزینه پاسخ دهید تا بتوانید
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 . انتخاب قالب شکلی و تعیین عنوان برای ارائه  81-43شکل 

توانید اید میکردهشود و شما بر اساس قابل شکلی که انتخاب در این مرحله پرده اصلی نمایش در مقابل شما باز می     

(. 17-49را ساماندهی و طراحی کنید )شکل  ارائه خود

 
 . صفحه یا پرده نمایش برای طراحی ارائه 83-43شکل 

در این پرده نمایش مهم که محل انجام کار شماست، فضای بسیار ساده و کاربردی وجود دارد که برای استفاده مؤثر      

 توجه داشته باشید.   8-49جدول ها باید به اجرایی به شرح از آن
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   برای انجام طراحی ارائه  نمایشصفحههای کلیدی . بخش1-43جدول 

 توضیح هابخش ردیف

کادر مربعی که سه خط در داخل آن کشیده شده و در سمت چپ باالی صفحه قرار دارد. با کلیک  کادر دستورات سریع 1

، «New presentation» ،«My presentation» ،«save»هایی به شرح چپ بر روی آن گزینه

«Undo» ،«Redo» ،«Cut» ،«Copy» ،«Paste» ،«Select all » .و دیگر موارد وجود دارد 

2 All your changes 

are synced  
 . ابر مانند که داخل آن تیک خورده استگزینه هماهنگ ساز تغییرات است و به شکل 

3 Title  توانید در اینجا آن را تغییر دهید. و شما می شدهانتخابتر که پیشیا عنوان کادر بعدی 

4 Style  این گزینه با عنوانStyle  که با کلیک روی آن دو گزینه  شدهواقعدر سه کادر کلیدی ردیف باال

«Background » و«color » شوند.تغییرات در این زمینه فعال می هرگونهبرای 

5 Insert شود. فراهم می« موضوع، عکس، متن، فیلم، موسیقی و...»ال و ورود انواع از طریق آن امکان انتق 

6 Share شود.کلیک روی آن امکان انتخاب پخش برای ارائه یا الگوهای دیگر فراهم می 

 دهد تا اسالیدها را به جلو یا عقب ببرید. این دو عالمت در مقابل هم به شما فرصت می <> 7

8 Present کندمیب انواع الگوی ارائه را برای شما فراهم امکان انتخا . 

9 Overview کند.در سمت چپ و شروع ردیف دوم امکان مروری بر اسالیدها را در زیر آن فراهم می 

 (Undo & Redo)کنند تر یا جلوتر را فراهم میاین دو فلش امکان فعالیت رفتن به یک مرحله عقب دو فلش خمیده 11

11 Animation کندمیمکان اجرای حرکت بخشی به اسالیدها را فراهم ا. 

12 Background  ه را از سیستم رایان موردنظرهم تصویر  توانیدمی. شما کندمیرا فراهم  کارپشتامکان انتخاب زمینه

های این زمینه را از گزینه رنگهمخود انتخاب کنید، هم از فضای مجازی جستجو  و وارد کنید و 

 دهید.   بخش تغییر

13 Tpoic  در پایین سمت چپ( کندمیامکان انتخاب اضافه کردن موضوعات را به مجموعه طراحی فراهم( 

14 Need Help افزار برای هر مرحله از اجرای کار امکان استفاده از راهنمایی نرم 

15 Revert to original   بازگشت به مبدأ اصلی 

16 Fit image to 

Overview 
 عکس برای دیدن  سازیمتناسب

17 Delete ها برای حذف عکس ایگزینه 

و امثال آن « Back» ،«Forward» ،«Reload» ،«Save as» ،«Print»هایی چون با راست کلیک روی صفحه هم گزینه     

ه طراحی با آن آنالین و موردی ب صورتبهتوانند افزار را ندارند میبرای کسانی که امکان خرید نرم .شوندمیفعال 

طراحی  افدییپکند و برای این کار باید با  افزار پرزی از زبان فارسی پشتیبانی نمیبپردازند. باید توجه داشت که نرم

 را به زبان فارسی را آماده و وارد آن کرد. 
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   مپنجاهفصل 

    های کمی های تحلیل دادهافزارنرم
 

  های کمی های تحلیل دادهرافزانرمانواع هدف کلی: آشنایی با 

 اهداف یادگیری

  افزارنرمآشنایی با SPSS 

 افزار آشنایی با نرمAMOS 

 افزارهای تحلیل آماری آشنایی با دیگر نرم 
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 مقدمه

اع وهای کمی بسیار متنوع و هرکدام دارای ظرفیت خاص خود هستند. در این فصل به معرفی انافزارهای تحلیل دادهنرم

 های هر یک برای استفاده پرداخته خواهد شد. افزارهای آماری و ویژگینرم

 

 افزارهای آماری . انواع نرم01-8

 ودخ خاص خصوصیت و ویژگی یک هر که گیرندمی قرار مورداستفاده آماری تحلیل انجام برای متعددی افزارهایمنر

یدا کرد افزار جامع تسلط پبهتر است در یک یا دو نرم بنابراینوار است، بسیار دش هاافزارنرم این تمامیبه تسلط. دارند را

افزارها ترین این نرمبرخی از رایج 1-51در جدول نیاز و به کمک همکار و مشاور بهره گرفت.  تناسببهو از بقیه 

 است.  شدهمعرفی
 آماری  وتحلیلتجزیهافزارها برای ترین نرم. برخی از مهم8-01جدول 

 توضیح افزارنام نرم یفرد

1 Excel شود. بیشتر برای ورود داده استفاده میکه  های آماری محدودروشی از بسته آفیس با افزارنرم 

2 SPSS میدانی هایپرسشنامه نتایج تحلیل بخصوص آماری وتحلیلتجزیه رایب  

3 SAS  یماتریس هایتحلیل بخصوص پیشرفته ایهتحلیل برای نویسیبرنامهامکان  و آماری رایج هایروشاجرای 

4 Lisrel یاخوشه تحلیل و عاملی تحلیل مسیر، تحلیل هایآزمون، پرسشنامه روایی، ساختاری همعادل سازیمدل رایب  

5 Statistica زیبا نمودارهای و گرافیکی هایقابلیت ،پذیریانعطاف و بیسیک ویژوال با عملیات بین ارتباط مکانا  

6 Minitab  از تصادفی اعداد تولید مشاهدات، از بعدیسه نمودارهای رسمد، اقتصا و صنعت درظرفیت خاص کاربردی 

 (اعشار هزارم حد در) مناسب و دقیق خروجی گاما،و  دو کی نرمال، توزیع مانند خاص آماری هایتوزیع

7 NCSS ازش با بی توصیفی آمار و نمودار انواع سمر ویندوز، مختلف هاینسخه با سازگاری غیرخطی، و خطی رگرسیون 

  آماری و گرافیکی ابزار 211

8 Eview هایروش اقتصادسنجی، هایروش VAR (ساختاری و نامحدود )هایمدل و ARIMA  

9 R کدنویسی و دستوراتبا  چیزهمه و منوبدون  رایگان،، مدرن آماری های، اجرای روشسورس پنا 

11 Expert 

Choice 
  زوجی مقایسات و AHP یا مراتبی سلسله تحلیل انجام ایبر غلبا

11 Microfit مکمل هایآزمون و رگرسیونی هایروش انجام در یهایقابلیتبا  اقتصاد در آمار کاربردو  اقتصادسنجی ویژه  

12 Amos دارد هم را معمول آماری های¬تحلیل انواع انجام قابلیت اما است سازیمدل آن طراحی از هدف. 

13 PLS عاملی تحلیل رگرسیون، نظیر متغیره چند تحلیلی هایروش ازو استفاده  ساختاری لهمعاد سازیمدل برای، 

  واریانس تحلیل و همبستگی

 AMOSو  SPSSافزار آماری پرطرفدار و رایج های آماری تنها به فرایند کار با نرمبا توجه به تعدد انواع برنامه     

 د. پرداخته خواهد ش
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 Excel. اکسل 01-1

 شدهیطراحهای آماری صورت صفحه گسترده و برای انجام فعالیتافزارهای بسته آفیس بهیکی از نرم عنوانبهاکسل 

دلیل فراگیر بودن و گیرد ولی بهقرار می مورداستفادهها های آماری کمتر در پژوهشبه دلیل محدودیت در روشاست. 

 به ود.شافزارها از آن استفاده میبه سایر نرم انتقالقابلن در یک فایل صفحه گسترده مناسب و امکان ورود داده و حفظ آ

 در باالیی دقت و کیفیت از که کنندمی ستفادها هاداده واردکردن برای Excel افزارنرم از هاستآماری اکثر منظور همین

 است.  نصب نیز هاسیستم اکثر روی و برخوردار حروف و اعداد ورود

 خودکار طوربه، مورداشارهافزار دهند. با نصب نرمرا می Excel با Winstat افزارنرم ترکیب پیشنهادبرخی کارشناسان      

است که  شدهاضافه Winstat  گزینهخواهید دید که  Toolbars قسمت در  Excel بازکردنو با  شودمی نصب Excel روی

 گروه، N مقایسه گروه، دو مقایسه»برای   Statisticsشامل الف( اصلی منوهای. است فرعی منوی 4 و اصلی منوی 4شامل 

و  Dataبرای انواع نمودار و جدول، ج(    Graphics ، ب( «امثال آن و عاملیحلیل ت رگرسیون، همبستگی، ضرایب انواع

 یکبار Excel توسط آن شدن شناخته برای است ترکیبی برنامه یک افزارنرم این کهازآنجایی خواهد بود. Help Winstatد( 

 برای. کنید همراهی هاداده شناخت در را او که خواهدمی شما از صورت این در. کنید کلیک آن هایآیکون تمام روی باید

 all program منوی در قسمتی برنامه، این نصب با ضمناً. بود نخواهید روبرو مشکل این با دیگر شوید وارد که دوم بار

 PDF فرمت با Winstat Manual شکل به راهنما یک آن در که شودمی نصب نیز  Winstat for Excelعنوان تحت ندوزوی

 . دارد وجود

 

01-9 .SPSS 

« بسته آماری برای علوم اجتماعی»و به معنای  Statistical Package for the Social Sciencesمخفف  SPSS افزارنرم

سازی، تحلیل و ارائه آماده»امکان و  استکمی  یهاوتحلیل یافتهبرای تجزیهموارد ترین جاز رای افزارنرماست. این 

ده ساده تا تحلیل پیچی یریدرصدگدامنه محاسباتی آماری از  و کندرا فراهم می «هاهای تحلیلی، گرافیکی و مدلگزارش

در قالب یک جدول  SPSSها در دهدا. دهدپوشش میرا  «های عمومی خطیواریانس، رگرسیون چندگانه و مدل

ها و در قسمت ستون موردبررسیها مانند افراد رد یا نمونهاها موشوند. در ردیفارائه می« هاها و ستونردیف» یدوبعد

 باواسطهرا مستقیم یا  شدهیآورجمعهای پژوهشگر دادهقرار دارند.  «سن، جنس یا درآمد»مانند  موردبررسیمتغیرهای 

-افزار میبه کمک نرم هاآن لیتحلدر ادامه به و کند می افزارنرمبرگه کدگذاری وارد ارها مانند پرسشنامه و دیگر ابز

 د.بوخواهد  2-51گام به شرح جدول شامل سه SPSSافزار فرایندهای کاربرد نرم پردازد. 
 SPSSافزار اصلی در کاربرد نرم گامسه. 1-01جدول 

 توضیح گام ردیف

 ها بر اساس آن و ورود داده افزارنرمتعریف متغیرها و مشخصات در  هاادهورود د 1

 پژوهشهای های آماری بر اساس سؤاالت و فرضیهافزار مبنی بر روشاستفاده از دستورات مختلف نرم هاتحلیل داده 2

 گرفتن خروجی و ساماندهی جداول با الگوی زبان فارسی  افزارخروجی نرم 3
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 بخواند. نیز های دیگر صفحات گسترده را های موجود در فایلتواند دادهمی  SPSSافزار نرم     

باز پس از که  آشنا شد ها یا صفحاتیید با پنجرهبا  SPSSافزار نرمقبل از هر اقدامی در : SPSSهای پنجره. 01-9-8 

ه شرح بافزار این نرم پنجره کلیدی دو .هستند همشاهدقابلها شوند یا پس از تغییرات و تحلیلیده مید افزارنرمشدن 

 . دارند 1-51 به شرح شکلنوع صفحه دو  هرکدامکه  ندهست 3-51جدول 
 SPSS افزارنرمها در . انواع پنجره9-01جدول 

 توضیح انواع ردیف

1 Data Editor  ه صفحشامل دو نوعData View  وVariable View 

2 SPSS Viewer  ه  صفحشامل دو نوع Output View  وSyntax View 

 

 
 SPSSافزار در نرم مشاهدهقابلهای . انواع پنجره8-01شکل 

 

های جدید ایجاد یا توان فایلاین پنجره نمایشگر محتوای فایل داده است و در آن می: Data Editor . پنجره01-9-1

  صفحهاین  شود.باز می Data View صفحهابتدا رایانه در  SPSS افزارنرمباز کردن با های موجود را اصالح کرد. فایل

وارد این صفحه به زمانی که مقدار یا عددی تا . استها ورود دادهبرای  SPSSترین صفحه اصلیو  هاصفحه دادههمان 

ا و هشده در ردیفموردهای مطالعه یا موارد ثبت است که گستردهات از نوع صفحنشود، هیچ عملی انجام نخواهد شد. 

های مربوط به پاسخگویان یا مشاهدات در ردیف و زیر مقادیر کدها یا ارزششوند. ها نمایش داده میمتغیرها در ستون
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برای نمایش این صفحه باید دقت کرد که روی کادر د. نشوهر یک از متغیرها یا سؤاالت مربوط به آن نمایش داده می

  (. 2-51کل پایین صفحه گزینه مربوط به آن فعال باشد )ش

 
 Data Editorمربوط به پنجره   Data View. صفحه 1-01شکل 

با  Data Viewتفاوت دهد. های شما نمایش میتعریف هر متغیر را برای مجموعه داده Variable Viewصفحه      

Variable View دهد اما پنجره تغیر نشان میرا در ارتباط با م شدهیآورجمعهای ها، مقادیر دادهدر این است که پنجره داده

ا را صفحه ماهیت و کیفیت متغیرهاین  یعبارت به. ها اختصاص دارداز آن های هر یکتعریف متغیرها و ویژگیبه متغیرها 

وقتی در پایین کادر صفحه گزینه آن را فعال کنید، نشان خواهد داد.  واردشدهآوری و های جمعداده ریدقام هبدون توجه ب

 (. 3-51شود )شکل داده می شینماصفحهاین 

 
 Data Editorمربوط به پنجره  Variable View. صفحه 9-01شکل 
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طور پی از اجرای یک دستور آماری بهتمامی نتایج آماری اعم از جداول و نمودارها : SPSS Viewer . پنجره01-9-9     

ج انواع دستورهای آماری مانند توزیع فراوانی، جداول نتای output Viewدر صفحه شوند. در این پنجره ظاهر میخودکار 

 (. 4-51شوند )شکل های آماری و نمودارها نمایان میمتقاطع، آزمون

 

 SPSS Viewrاز پنجره  Output View. صفحه 4-01شکل 

 فاده کرد. استدر منو  4-51های به شرح جدول توان از گزینهمی Output viewerصفحه در  برای انواع فعالیت     
 SPSS افزارنرم. توضیح اجمالی از فهرست منوی 4-01جدول 

 توضیح فهرست ردیف

1 Draft Viewer  یک متن ساده   صورتبهجداول تعاملی و تقاطعی  یجابه 

2 Pivot Table Edotor  ...امکان تغییر جدول، رنگ و 

3 Chart Editor ،اندازه قلم و...  امکان اصالح نمودارها، رزولوشن، رنگ، فونت 

4 Text Output Editor    امکان اصالح متن جدول و ویژگی فونت مانند نوع، سبک، رنگ و اندازه 

5 Syntax Editor ها برای دستورهای بعدی قرار دادن دستورهای انتخابی در آن و استفاده از آن 

6 Script Editor  امکان سفارشی کردن خودکار دستورهایSPSS 
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یا تشریح  مورداستفادههای آماری نیز به نمایش انواع دستورهای صادره و گزارش روش The Syntax Viewصفحه      

توان بر روی می Data Viewبه   SPSS Viewerبرای بازگشت از صفحات پنجره  .دپرداززبان محاسبات یا دستوری می

 های صفحه گسترده در منوی ابزار استفاده کرد. شکل

 کردن بازطور که گفته شد با شود. هماناستفاده می Data Editorبرای ورود داده از صفحات : هاورود داده .01-9-4

  شود. نمایان می 5-51به شکل  Data Editorاز پنجره  Data Viewصفحه  روی کامپیوتر SPSS افزارنرم

 
 Data Editorاز پنجره  Data Viewبا صفحه  SPSSافزار باز شدن نرم. 0-01شکل 

 ظرموردنها با تنظیمات داده به این صفحه باید آن را برای ورود داده هرگونهاما باید متوجه بود که قبل از ورود            

اب باید از کادر پایین صفحه با انتخ کار نیاهای آن است. برای آماده کنیم. این تنظیمات شامل تعریف متغیرها و ویژگی

   برویم.   6-51به آن صفحه به شکل  Variable Viewصفحه 

 
 Data Editorاز پنجره  Variable View انتخاب صفحه. 1-01شکل 

باید در صفحه متغیرها  Data Viewها در صفحه ورود داده منظوربهصفحه متغیرها  یسازآمادهبرای تنظیمات و           

 تنظیم شوند.   5-51ها به شرح جدول در ستون دهشدادهشاخص نمایش  11های هر یک از متغیرها را در ویژگی
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 Variable Viewمتغیر در صفحه  81های یک متغیر بر اساس . انواع ویژگی0-01جدول 

 توضیح انواع ردیف

1 Name  خودکار مانند  یگذارنامبرایVAR00001  حرف  8یا دستی و تایپ کردن نام متغیر در حداکثر 

2 Type  پرکاربردترین همان عددی یا عددی، رشته ازنظرنوع متغیر( ... ای وNumeric .)است 

3 Width های تعداد کاراکتر در داخل خانهData View (8 فرضشیپ  .)کاراکتر یا حرف است 

4 Decimals ( فرضشیپانتخاب تعداد رقم اعشار برای مقادیر  .)دو رقم اعشار است 

5 Label قسمت  برچسب عنوان هر متغیر که درData View شود. امکان نوشتن کل سؤال یا گویه را هم نمایش داده می

 شوند. نمایش داده می  Nameدارد. اگر برچسبی مشخص نشود، نتایج با توجه به 

6 Values برای زن   2برای مرد و  1ای همراه با برچسب آن مانند کد مشخص کردن ارزش یا کدهای هر متغیر اسمی یا رتبه 

7 Missing مانند سؤاالت بدون پاسخ شدهیآورجمعهای تعیین ارزش برای مقادیر گمشده یا وارد نشده مربوط به داده 

8 Columns کاراکتر یا حرف است(.  8فرض به مقدار ها )پیشتعیین مقدار عرض ستون 

9 Align نیچوسطیا  نیچچپ، نیچراست ازنظرها نحوه چینش مقادیر در داخل خانه 

11 Measure ای و نسبیتعیین مقیاس در سه سطح سنجش فاصله(Scale)ای ، رتبه(Ordinal)  و اسمی(Nominal)  

 تعریف یمتغیرها تمام Data View صفحه باالی در. حاال میگردیبازم Data Viewپس از انجام تنظیمات به صفحه      

 هب توجه با مقوله یا متغیر هر به مربوط هایکد یا یعددهای دههستند. در این مرحله ورود دا مشاهدهقابل شدهمیتنظو 

ر ترین گام دمهم بیترتنیابهگیرد. صورت می اهنمونه تمامی برای عمل این .شودمیانجام  نمونه شماره یا ردیف شماره

یی از صفحات اهنمونه 8-51و  7-51های شود. شکلافزار انجام میها به نرمورود دادهیعنی  SPSSافزار فرایند کار با نرم

 دهند. کامل شده را نشان می

 
 SPSS افزارنرمای از ورود داده به . نمونه3-01شکل 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://kharazmi-statistics.ir/Uploads/Public/MY article/Amozesh narmafzar/11.PNG&imgrefurl=http://kharazmi-statistics.ir/fa/tariifmoteghayervadade.aspx&docid=etQErLrn_Ow5cM&tbnid=XZDg40-rL7rcYM:&vet=10ahUKEwi3yOe3o-PUAhVlCZoKHQTlDY44ZBAzCBUoEzAT..i&w=677&h=219&bih=604&biw=1280&q=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87 Data View  %D8%AF%D8%B1 %D9%86%D8%B1%D9%85 %D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1 SPSS&ved=0ahUKEwi3yOe3o-PUAhVlCZoKHQTlDY44ZBAzCBUoEzAT&iact=mrc&uact=8
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 SPSS افزارنرمای از ورود داده به . نمونه1-01شکل 

  از باال به پایین وجود دارد.  6-51شرح جدول هایی به بخش Data Viewصفحه  در     
 از باال به پائین Data Editorپنجره در  Data Viewفحه ص. اجزای 1-01جدول 

 توضیح اجزا ردیف

ازی سبستن، کوچک»و در سمت راست سه گزینه شامل « عنوان»نخستین نوار که در سمت چپ  نوار عنوان 1

 وجود دارد. « و بزرگ کردن پنجره

 در ردیف دوم و شامل دستورات قابل اجرایی چون: منوی اصلی  2
File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilies, Window, Help 

کردن فایل، ذخیره کردن فایل، چاپ، بازخوانی آخرین پنجره، تغییر  در ردیف سوم و شامل: باز نوارابزار 3

 ها، نمودار و...ورود داده

 محتویات سلول فعال  دهندهنشان میله فرمول یا نوار ویرایش 4

در راست و پائین  ( عمودیبه هر متغیر )محور  مربوطمربوط به موردها که اعداد  نوارهای افقی ها و متغیرر نمایش دادهنوا 5

 ها با قابلیت حرکت دادن صفحهویرایشگر داده صفحه

کادرهای انتخاب صفحه  6

 داده یا صفحه متغیر

 Variable Viewو  Data Viewها با دو گزینه در سمت چپ و پائین پنجره ویرایشگر داده

 شود. اولی نمایشگر اطالعات و دومی نمایشگر متغیرهاست.مشخص می

 توان فهمید که برنامه برای ورود داده آماده است. آخرین ردیف است و با پیغام موجود در آن می نوار وضعیت 7

 هد. دنشان میدر جدول فوق را  شدهیمعرف  Data View صفحهاجزای  9-51شکل      
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  Data Viewاجزای صفحه . 3-01شکل 

های پژوهشگر خواهد دارای کارکرد خاصی برای انجام تحلیل هرکدامکه  شدهلیتشکافزار از مواردی نوار منوی نرم     

 دهد. انواع فهرست این منوها را نشان می 11-44بود. شکل 

 
 SPSS افزارنرم. فهرست منوی 81-01شکل 

 شود. پرداخته می SPSSافزار ه توضیح اجمالی از فهرست منوی نرمب 7-51جدول      
 SPSS افزارنرم. توضیح اجمالی از فهرست منوی 3-01جدول 

 توضیح فهرست ردیف

1 File فایل موجود، ذخیره و... کردن بازها و استفاده از انواع دستورهای ایجاد فایل جدید، برای کار با پرونده 

2 Edit  تر یا جلوتر، برش و چسباندن، کپی و پاک کردن یک ستون یا سطر یک مرحله عقببرای رفتن 

3 View سازی میله ابزار، خط وضعیت، خطوط زمینه صفحه کاربرگ، تغییر قلم و نمایش برچسب متغیر نمایش یا پنهان 

4 Data ها، انتخاب موارد و... سخگذاری پاها، وزنسازی متغیرها، ادغام پروندههای متغیر، مرتبتعریف ویژگی 

5 Transform ها، جایگزینی مقادیر گمشده و...ترکیب چندستون و ساخت یک شاخص، شمارش مقادیر خاصی از پاسخ 

6 Analayze هادادههای آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل برای اجرای روش  

7 Graphs خصوص در آمار توصیفی( به)ها ا مقیاس دادهبرای رسم، اصالح و بازسازی انواع نمودارها متناسب ب 

8 Utilities ها و ...امکان استخراج شناسنامه متغیرهای فایل از قبیل اطالعات متغیرها و فایل 

9 Add-ons هایی برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص منوها و معرف سایت 16های باالتر از در ورژن 

11 Windows ها و نتایج و...ها به دو نیم برابر، کوچک کردن صفحات دادهبرای شکستن پنجره داده 

11 Help  انواع راهنمایی برای کار باSPSS عناوین، مطالعات موردی و... برحسب 
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در صفحه  و گرفتن خروجیها دادهپردازش  ،هامرحله بعد از ورود داده: و گرفتن خروجی هاتحلیل داده. 01-9-0

Output افزارنرم SPSS  .های آماری و گرفتن خروجی معرفی در ادامه چگونگی انواع دستورات مربوط به تحلیلاست

 خواهد شد. 

 شاملشود و هم گفته می یبعدکیجدول به این نوع : ها )آمار توصیفی(جدول و نمودار توزیع فراوانی. 01-9-0-8

یک جدول جداگانه  مقولهمتغیر یا برای هر  جدول دارای شماره و عنوان )تیتر( است و اطالعات یک موضوع در یک

خواهد بود و سؤاالت یا تیتر جدول یا عنوان همان  موردنظریا مقوله ، متغیر موضوعاین وضعیت، در  شود.ترسیم می

 بیتترنیابه. شودآورده می هارمقولهیزفراوانی و درصد مقابل آن شته و وآن در ستون سمت راست جدول ن یهارمقولهیز

  شود. ارائه می 8-51ی در جدول بعدکاست. مراحل تهیه جداول یوضعیت موجود  کنندهفیتوصتنها  یبعدکیداول ج
 SPSSدر  ها()جدول و نمودار توزیع فراوانی یبعدک. مراحل تهیه جدول ی1-01جدول 

 مراحل ردیف

 از نوار منو  Analyzeکلیک روی  1

 انتخاب کنید. را Frequencies کلیک و با بازشدن کادری دیگر از آن  Descriptive Statisticروی  دیجد کادردر  2

 .شودمیدرسمت چپ کادر انتخاب و با دو کلیک به راست منتقل های متغیر وارد یا گویهم تمام Frequencies در صفحه  3

باز  Frequencies Charts نام به را کلیک کنید. صفحه Chartsنیز در همین صفحه عبارت « نمودار جدول»برای  4

)نمودار  Pie Charts)نمودار ستونی(، ج(  Bar Charts)بدون نمودار(، ب( Noneالف(» نهیگزشود که دارای چهار می

 برای انتخاب است. « )نمودار هیستوگرام( :histogramsای( و د(دایره

دلیل دشواری در خواندن رصد( وجود دارد. به)د Percentages و)فراوانی(  Frequenciesدر انتهای کادر دو گزینه  5

 کلیک شود. continueانتخاب و روی « درصد»فراوانی در نمودار باید نمودار بر اساس 

 ی و نمودار آن ترسیم خواهد شد.بعدتککنید که جدول را کلیک کنید. مالحظه می OKحال عبارت  6

شود. در ادامه جدول و نمودار را به کرد زیرا باعث سردرگمی میجا استخراج البته نباید چند جدول یا نمودار را یک

سعی کنید را انجام داد.  wordدر  pasteو عمل  spssدر  copyتوان عمل منتقل کنید. برای این کار می Word افزارنرم

جدول نند سی ماجدول انگلیسی چپ به راست با اعداد انگلیسی را به جدول فارسی راست به چپ با متن و کلمات انگلی

 د. بدیل کرت 51-9
 . توزیع فراوانی و درصد سبک مطالب در یک روزنامه 3-01جدول 

 درصد فراوانی سبک مطالب ردیف

 49 54 خبر 1

 21 22 گزارش  2

 16 18 مصاحبه  3

 11 12 تفسیر و تحلیل 4

 4 5 سایر 5

 111 111 جمع کل
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انواع نمودارها از  تواندای بیشترین کاربرد را دارد اما پژوهشگر میدایرهدو نمودار ستونی و آمار توصیفی در          

ختصاص ها اآنو خط عمودی به درصد فراوانی ها یا سؤاالت به گویهبرای ترسیم نمودار ستونی سطر افقی استفاده کند. 

 دهد. روزنامه نشان می در یکوضعیت چند مقوله یا متغیر را یک نمونه نمودار ستونی  11-51شکل  شود.داده می

 
 روزنامه یک فراوانی سبک مطالب در درصد توزیع نمودار نمونه  .88-01شکل 

  شود.ترسیم می 12-51شکل الگویی مانند  یفراوان درصدستفاده از با ا ایدایرهنمودار  برای ترسیم     

 
 روزنامه یک فراوانی سبک مطالب در درصد توزیع نمودار نمونه  .81-01شکل 

کند که آیا رابطه بین دو متغیر دو مشخص میکاربرد آزمون خی: دو(دو )کایآزمون خی. فرایند اجرای 01-9-0-1 

و  شدهمشاهدهبه جامعه( است. این آزمون مبتنی بر فراوانی مورد انتظار، فراوانی  میتعمقابل)اسمی، تصادفی یا واقعی 

 های زیر توجه کنید. عنوان نمونه به فرضیهتعداد نمونه برای هر مقوله است. به

 تفاوت آماری وجود ندارد.  هاآنها و سبک مطالب فرضیه صفر: بین انواع خبرگزاری

 تفاوت آماری وجود دارد.  هاآنها و سبک مطالب انواع خبرگزاریفرضیه مقابل: بین 

 (.13-51را انتخاب و کلیک کنید )شکل  Descriptiveگزینه  Analyzeابتدا از منوی  SPSSبرای اجرا در 
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 Analyzeاز منوی   Descriptive Statisticاز گزینه  Crosstab. انتخاب 89-01شکل 

 شود. پدیدار می 14-51شکل ای بهصفحه Crosstabبا دستور     

 
 Crosstab. نمایش صفحه 84-01شکل 

کلیک   Statistic)سطر و ستون( منتقل کنید. سپس روی گزینه  Columnو  Rowرا به کادرهای  موردنظرمتغیرهای 

 باز شود. 15-51کنید تا پنجره شکل 
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 Chi- Squareو انتخاب  Crasstab Statistic. صفحه 80-01شکل 

را انتخاب و کلیک کنید. در ادامه  Okو سپس   Continueرا تیک بزنید و در ادامه گزینه  Chi-Squareگزینه      

خروجی آن دو جدول خواهد بود که جدول اول صرفًا توصیفی است و کاربردی برای شما ندارد، اما جدول دوم مانند 

 کند. کمک میاست که به تحلیل داده و آزمون فرضیه  11-51نمونه جدول 
 دو  داری آزمون خی. نمونه یک جدول خروجی معنی81-01جدول 

     

کمتر باشد، فرضیه  15/1توجه کرد. اگر مقدار آن از  .Asymp Sigجهت بررسی نتیجه آزمون فرضیه ابتدا باید به مقدار 

ی اختالفی وجود ندارد و فرضیه صفر بیشتر بود یعن 15/1دار وجود دارد. اگر مقدار از شود و اختالف معنیصفر رد می
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شود و پس فرضیه صفر تأیید     می (. 04/0< 113/0)است  15/1از  تربزرگ 113/1شود. در مثال باال چون عدد تأیید می

ری گیری یا وضعیت برتتواند جهتی است و نمیناپارامتردو یک آزمون آنکه آزمون خی علت بهدار نیست. اختالف معنی

رای نوع متغیر نشان خواهد داد. پیشتر گفته شد که برا مشخص کند، صرفًا متفاوت بودن وضعیت را با توجه به یا بهتری

 استفاده کرد.  « وی کرامر»توان از آزمون تعیین شدت رابطه می

-pearson Chiسطر »از « دوخی»منتقل نکنید بلکه سه عبارت  wordدو را به برای گزارش نهایی خود، جدول خی

square»  ستون »وValue »و همچنین درجه آزادی df «ضریب خطا  تیدرنهاو « از همان سطر و ستون بعدیp « از سطر

Likelihood Ration  و از ستونAsymp.sig » وارد کنید. 11-51را انتخاب و در یک جدول ساده مانند جدول 
 رد. نمونه جدول مستخرج از جدول خروجی خی دو در محیط و88-01جدول 

 2x( 571/2( شدهخی دو محاسبه

 1 (df) درجه آزادی

 113/1 (p)داریسطح معنی

قرار گیرد. برای  وتحلیلتجزیه موردمواقعی نیاز است که فقط اطالعاتی خاصی در  : SPSSد( تفکیک اطالعات در 

طور فقط اطالعات یک روزنامه، به هاآنشوند و در مواردی از میان تحلیل محتوا می همروزنامه با  چندنمونه در مواردی 

 طی خواهد شد.  12-51شود. برای این عمل مراحلی به شرح جدول مجزا آورده می
 SPSS. تفکیک اطالعات یک روزنامه از بین چند روزنامه تحلیل محتوا شده در 81-01جدول 

 مراحل ردیف

  Select Casesو باز شدن  Dataاز دستور  Select Casesانتخاب گزینه  1

 Selectکنید تا صفحه را کلیک می  ifرا پرکرده و سپس گزینه  if condition is saticefidکنار گزینه Select در بخش  2

Cases:if  های تحلیل محتوا قرار دارند.شود که در سمت چپ آن مقولهباز 

 راست منتقل کنید.مقوله موردنظر مانند یک روزنامه در مورد فوتبال را انتخاب و به قسمت سمت  3

؛ در جلوی شماره یک مقوله زیرترتیب که برای انتخاب اینکنید. بهفرمول  تعریف بهها اقدام بر اساس تعریف زیرمقوله 4

 را کلیک کنید.« Continue»را وارد و در ادامه « عدد یک»را وارد و سپس « عالمت مساوی»موضوع موردنظر 

مه شوند و فقط اطالعات روزناغیراز روزنامه با کد یک، مسکوت و در محاسبات لحاظ نمیهترتیب تمامی اطالعات باینبه 5

 های آماری برای همین روزنامه محاسبه خواهند شد. شده و تمامی جداول و نمودارها و آزموناول محاسبه

 Select Casesمجدد صفحه  اول برگشت که برای این منظور حالت بهپس از اتمام این قسمت از عملیات تحلیل باید  6

 .بازگرددها به شرایط اولیه خود کنید تا تمامی حالت OKرا انتخاب و سپس  Resetرا بازکرده 

سپس گزینه  Analyzeبرای اجرای این آزمون باید از نوار منو به گزینه : فرایند اجرای آزمون همبستگی. 01-9-0-9

Correlate  و بعدBivariate  خواهیم رفت.  16-51به شرح شکل 
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 SPSSافزار . فرایند اجرای آزمون همبستگی در نرم81-01شکل 

 تردیکنزعدد به منفی یک یا مثبت یک  قدر چهیک ضریب همبستگی ارزشی از منفی یک تا مثبت یک دارد. هر      

وجی مربوط به یک نمونه جدول خر 13-51منفی یا مثبت بین متغیرها دارد. جدول  رابطهباشد، نشان از وجود 

 دهد. همبستگی را نشان می
 . یک نمونه خروجی دستور آماری بررسی همبستگی بین دو متغیر89-01جدول 
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نشان از معناداری آماری در  4/1با دایره، ضریب همبستگی مثبت  شدهمشخصدر جدول خروجی نمونه بر اساس اعداد 

 شود. دیده می وردبررسیمرابطه خطی بین دو متغیر  (p<.001) 111/1سطح خطای 

 را بر اساس موردنظربرای اجرای تحلیل عاملی ابتدا باید متغیرهای : . فرایند اجرای آزمون تحلیل عاملی01-9-0-4

 انتخاب کرد.  17-51شکل 

 
 . مراحل انتخاب عامل یا متغیرها برای تحلیل عاملی 83-44شکل 

های بنام تحلیل مؤلفه هاآن ترینهای مختلفی وجود دارد که رایجها شیوهبرای استخراج عوامل از مجموعه داده     

 است.  شدهدادهنمایش  18-51در شکل  (PCA)اصلی 

 
 (PCA)های اصلی . مراحل استخراج عوامل از راه تحلیل مؤلفه81-01شکل 
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کند. عوامل را تسهیل می کند و در اغلب موارد این گام تفسیرمی ترفهمقابلهای کار را خدمات چرخشی خروجی     

با یک عامل منفرد خواهد بود. این تر شدن هر متغیر برای این منظور چرخش واریماکس منجر به نتایجی برای ساده

 های رایج چرخش است. از گزینه شدهدادهنمایش  19-51فرایند که در شکل 

  
 . مراحل استفاده از چرخش واریماکس برای عوامل 83-01شکل 

متغیرها را فرض صورت پیشبه SPSSافزار تر باید به نکاتی توجه داشت. نرمهای خواندنیرای دستیابی به خروجیب     

کند. اگرچه این فرمت اغلب متقاعدکننده است اما در زمان ها فهرست میبر اساس ترتیب ورود به صفحه پردازشگر داده

های کمتر از ارزش ویژه مفیدتر است. اساس اندازه یا ارزشهای بزرگ فهرست متغیرها بر تفسیر عوامل در خروجی

توانید ضرایب را بر اساس سایز و  کنترل شود. شما می دهد تا ابعاد درون خروجیفرمت نمایش ضریب به شما اجازه می

شود یهای ویژه مرتب کرد. این اقدام باعث سادگی خروجی برای خواندن مهای واضح کمتر از ارزشبا ارزشضرایب 

تر یا کم 4/1گیرد. یک ارزش رایج به میزان دار صورت میروابط سطح پایین غیر معنی ریختگیدرهمکه با از بین بردن 

 استفاده کنید.  21-51است. برای این کار از شکل 
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 . استفاده از فرمت نمایش ضریب11-01جدول 

رای فهمیدن ساده و روشن هستند. بار سطح باال نشان از در ماتریکس مؤلفه چرخش یافته ب ایجادشده هایحلراه     

ها به تفسیر و توضیح خروجی عامل گذاریناماین امر دارد که متغیرها بیشترین همراهی را با عامل شماره یک دارند. 

 کها از منفی یک تا مثبت یک است. میزان بزرگی در سطح منفی یا مثبت کلیدی برای درکند. دامنه ارزشکمک می

 توجه کنید.  14-51برای نمونه به جدول شوند. از تحلیل خارج می 4/1عوامل خواهد بود. بارهای زیر 
 های چرخش یافته مؤلفه ماتریکس. جدول خروجی نمونه از 84-01جدول 
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استفاده کرد.  21-51توان از مسیری به شکل ها برای تحلیل آتی  میبرای ذخیره کردن امتیازات عامل و استفاده از آن    

 شود. امتیازات عامل با عنوان متغیرها در فایل اطالعات در طول هر ستون از اطالعات ذخیره می

 
 . فرایند ذخیره امتیازات عامل 18-01شکل 

دهنده های مشابه پاسخبرای تشخیص گروه: (K-Means)ای های خوشهفرایند اجرای آزمون تحلیل داده .01-9-0-0

 شود. استفاده می 14-51به شرح شکل  K-meansرویکرد  ها ازیا خوشه

ها را در درون دهندههای مناسب را تشخیص داد و پاسخها یا بخشتوان تعداد خوشهمی Kmeansای با تحلیل خوشه

-می Kmeansیا بخش خاصی قرار داد و آن خوشه یا بخش را تعریف کرد. اگر تعداد متغیرها زیاد باشد، روش  خوشه

 ها استفاده کرد. برایکاهش ابعاد داده منظوربهاز تحلیل عاملی پیش از آن توان اند نامناسب باشد. در این حالت میتو

 استفاده کرد.  22-51توان از شکل استفاده از این آزمون می
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 K-meansای . فرایند اجرای آزمون تحلیل خوشه11-01شکل 

 SPSS افزاررا انتخاب کرد. نرم هابرای گروه پاسخ مورداستفادهاید در ابتدا متغیرهای ای ببرای اجرای تحلیل خوشه     

عضویت  توانکند. میها به سؤاالت منتخب شما استفاده میدهندگان مبتنی بر پاسخپاسخ از یک الگوریتم برای گروه

های شما اضافه خواهد شد ن ستون دادهها را برای تحلیل بعدی ذخیره کرد. عضویت خوشه دوباره و بعد از آخریخوشه

 (.23-51)شکل 

     
 Kmeansای . ذخیره تحلیل خوشه19-01شکل 
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های کمتر بر اساس دهندگان مشابه در صورت نیاز ما به خوشهای به ما خواهد گفت که پاسخخروجی تحلیل خوشه     

های متعدد با روه چگونه خواهند بود. اجرای تحلیلدهندگان در هر گها از خوشه مرکزی و تعداد پاسخمیزان فاصله آن

ر ها در شکل که با بیضی دکند. برای نمونه به مراکز خوشهها امکان انتخاب بهترین راه را فراهم میتعداد متفاوت خوشه

ها در حداقل چند سؤال ببینید تا ها را در طول بخشخواهید تفاوتتوجه کنید. شما می شدهمشخص 23-51شکل 

 دهنده در هر خوشه توجه کنید تا توزیعها را تشخیص دهید. در ادامه به تعداد پاسخهای موجود بین بخشبتوانید تفاوت

ها چولگی زیادی در جهت یک یا دو گروه داشته باشند این به آن معناست را در هر بخش متوجه شوید. اگر خوشه هاآن

 (.24-51)شکل  به تعداد کافی خوشه ندارید احتماالًکه شما 

     
 K-meansای . نمونه خروجی یک تحلیل خوشه14 -01شکل 

وان از تاستفاده کرد. برای این منظور می هاآنتوان از آمار توصیفی برای تحلیل بهتر ها نهایی شدند میوقتی خوشه     

Analyze  به آمار گزینهDescriptive Statistics  به  ازآنپسوCrosstabs  .داشته باشید که عضویت خوشه یاد بهرفت-

ها روی بخش کلیک کنید و سپس روش فلش بعدی برای ستون 25-51در ادامه مانند شکل  .باشد شدهذخیرهای باید 

 ها وارد کنید. ها را به کادر ردیفها بشود. در ادامه گزارهکلیک کنید تا متغیرها وارد کادر ستون
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 ای توصیفی برای تحلیل خوشه. استفاده از آمار 10-01شکل 

های مختلف استفاده کرد. بعد منظور مقایسه گروهتوان از درصدها در جدول متقاطع برای درک فراوانی توزیع بهمی     

کنیم. از خروجی این بخش برای کنترل کلیک می Cellsه مها روی دکها و ستونبه ردیف متغیرهاو ورود از انتخاب 

-ایجاد می 26-51شکل  مانندبهجدولی  Continueشود با کلیک بر روی گزینه ی درصد  استفاده میکادر ستون بر مبنا

 دهد. شود که درصدهای درون هر بخش را نمایش می

  
 ای های خوشه. گرفتن خروجی با توجه به درصدها برای مقایسه تحلیل11-01شکل 

 ها و همچنین استفاده ازبخشی و تحلیل خوشی مقایسه میانگین حلاز دیگر ابزارهای مفید برای کمک به درک راه     

 مالحظه کرد.  15-51توان در جدول انحراف استاندارد، مجموع و دیگر موارد آماری است که نمونه آن را می
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 هاای با انواع آمارها برای مقایسه تفاوت خوشه. نمونه خروجی نتایج تحلیل خوشه80-01جدول 

 
 

پس از بین را شناسایی کرد. سابتدا باید متغیرهای پیش : رایند اجرای آزمون رگرسیون لجستیک دوتایی. ف01-9-0-1

را انتخاب کرد. حاال باید بر  Binary Logesticو در مرحله بعد  Regressionسپس گزینه   Analyzeنوار منو با انتخاب 

منتقل نمود. در کادر متغیر وابسته )کوواریت(چندین  Dependentمتغیر مستقل را انتخاب و به کادر  27-36اساس شکل 

-امکان انتخاب یک روش از پنج روش موجود را فراهم می Methodکادر با نام است.  واردشدهبین در شکل متغیر پیش

 های رگرسیون است. رویکردی استاندارد در مدل Enterکند. گزینه 

 
 یک دوتایی. فرایند اجرای آزمون رگرسیون لجست13-01شکل 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

625 

 شدهمشخصکه در شکل  Exp (B)گرفت. ستون  28-51خروجی به شرح شکل  okتوان با دستور می درنهایت     

  دهد. است، اهمیت هر متغیر را نشان می

 
 . نمونه جدول خروجی رگرسیون لجستیک دوتایی  11-01شکل 

 

  AMOSمعادله ساختاری با تأکید بر  سازیمدلافزارهای . نرم01-4

، «AMOS»توان به ها میآناز پرکاربردترین که  است شدهطراحیمعادله ساختاری  سازیمدلمتعددی برای افزارهای نرم

«LISREL » و«PLS » .شود در شرایطی توصیه می« معادله ساختاری سازیمدل»افزار مناسب برای انتخاب نرماشاره کرد

یا  LISRELمدل مفهومی در مرحله بلوغ با پشتیبانی مبانی نظری از یبانی پشت در شرایطو  PLSها از مانند حجم کم داده

AMOS  شود.استفاده AMOS عبارات مخفف Analysis of Moment Structures توسط  شدهطراحی هایافزارنرم و از

 قابلیت اام است سازیمدلآن  طراحی از هدف هرچنداست.  ساختاری معادله سازیمدل برای SPSSشرکت مربوط به 

را هم دارد. با توجه به توضیح مبانی و مقدماتی در فصل پژوهش پیمایشی در  معمول آماری هایتحلیلنجام انواع ا

زار افشود. مانند هر نرمافزار پرداخته میمعادله ساختاری در این فصل تنها به روند انجام کار با نرم سازیمدلخصوص 

ای به حهمحیط کامپیوتر، صفافزار در افزار، باز کردن است. با کلیک روی آیکون نرمدیگری نخستین گام برای کار با نرم

 شود. باز می 51-44شکل 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

626 

 
 افزار ایموسمحیط نرم .13-01 شکل

ابتدا به یک مدل مفهومی نیاز است. پس از نهایی شدن  ای اجرا: بربرای تحلیل مسیر AMOSفرایند کار با  .01-4-8

 شود. دنبال می مورداشارهافزار و محیط در نرمبرای تحلیل مسیر  16-51به شرح جدول  مدل مفهومی، مراحلی
 برای تحلیل مسیر AMOSافزار فرایند کار با نرم. 81-01جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 افزارترسیم مدل در صفحه نرم  نظری مدلترسیم  1

 زارافمتغیرها با فایل داده به نرم واردکردن هاورود داده 2

 هاو ذخیره آن افزارنرممتغیرها در  گذارینام عنوان و توضیحات مدل 3

 آزمون مدل و تحلیل مسیر  آزمون مدل  4

 های متنی برای تفسیر و تحلیل مسیر با جزئیات استفاده از خروجی خروجی متنی 5

سپس برای طراحی مدل نظری خود، از  وانتخاب  new گزینه   File از منوی: افزارمدل نظری در نرم ترسیم. 01-4-1

 View برای تغییر نحوه قرارگیری مدل در صفحه، از منویرا انتخاب کنید.    Draw Observedگزینه Diagram منوی

  .شودمیباز  31-51ای به شکل صفحهرا انتخاب کنید.  …Interface Properties  گزینه

 
 Interface Properties صفحه تنظیمات .91-01 شکل
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را انتخاب   Duplicate گزینه Edit  پس از طراحی یکی از متغیرها در صفحه، برای ایجاد  متغیرهای دیگر، از منوی     

داشته و آن را کند. دکمه چپ ماوس را روی متغیری که طراحی نموده نگهکنید. در این حالت نشانگر ماوس تغییر می

ای از انجام کار در این مرحله نمونه 31-51شکل شود. متغیر قبلی طراحی می بکشید. در این حالت یک متغیر دیگر همانند

 دهد. را نشان می

 
 طراحی متغیرها در ایموس .98-01 شکل

مدل مفهومی خود  را انتخاب کنید و مسیرها را مطابق Draw path گزینه  Diagram برای طراحی مسیرها از منوی     

  ترسیم کنید.  32-51مانند شکل 

 
 طراحی مسیرها در ایموس 91-01 شکل

را انتخاب کنید. سپس در داخل هر یک  Draw unique variableگزینه  Diagram برای طراحی واریانس خطا، از منوی

 زا( کلیک کنید. در این صورت واریانس خطاها رفته است )متغیرهای وابسته یا دروناز متغیرهایی که مسیر به سمت آن

 رموردنظها داخل مستطیل جایی محل قرارگیری این اشکال پس از طراحی آنهشود. برای جابطراحی می به شکل دایره

 . (33-51)مانند شکل  کلیک کنید تا محل قرارگیری آن تغییر کند

 
 طراحی واریانس خطا در ایموس .99-01 شکل

ای به شکل کنیم تا صفحهمیرا انتخاب  …object propertiesکلیک و  ها راستگذاری واریانس خطا، روی دایرهبرای نام

 شود. نمایان 44-51
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 object properties . صفحه تنظیمات94-01 شکل

شده در وارد کنید و سپس کادر را ببندید. اسم داده E1نامی برای واریانس خطا مانند  Variable nameدر قسمت      

 انجام دهید.   35-51مانند شکل سه واریانس خطای دیگر  شود. این کار را برایداخل دایره نمایش داده می

 
 ایموس ویرایش نام واریانس خطا در .90-01 شکل

ا استفاده از ب (طرف آن نرفتهزا )متغیری که هیچ مسیری بهکه در مدل شما بیش از دو متغیر مستقل یا بروندرصورتی     

  ه هم وصل کنید.متغیرهای مستقل را ب  Drawو گزینه   Diagram منوی

 36-51شکل  تارا انتخاب  Data Filesگزینه  Files از منوی SPSSها از داده واردکردنبرای : هادادهرود و. 01-4-9

 شود. نمایان 

 
 Data Files صفحه تنظیمات  .91-01 شکل

و  Openانتخاب و روی  جاازآنرا موردنظر  Spssفایل باید شود که کادر دیگری باز می File Name با کلیک روی     

 Variables In Dataset گزینه View شده به درون مدل از منویبرای وارد نمودن متغیرهای مشاهده کلیک کنید. Okسپس 

 د. نمایان شومتغیرهای موجود در فایل  با نمایش 37-51ای به شکل تا صفحهرا انتخاب 
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 هامتغیرهای موجود در فایل داده صفحه .93-01 شکل

     د شکلرا مانن موردنظر تا به انتهای متغیرها برسید. متغیرهای هرا پایین کشیدنوار پیمایش سمت راست این کادر      

 سپس این کادر را ببندید.  و اندازید بیهای شکل شید و درون مستطیلبکاز درون کادر  44-51

 
 به کادر مربوطه  پس از ورود متغیرها با فایل داده شدهمدل تکمیل. 91-01 شکل

گزینه  View افزار، از منویجهت مشخص نمودن نحوه آزمون مدل توسط نرم: عنوان و توضیحات مدل. 01-4-4

Analysis Properties  شود. نمایان  39-51تا شکل را انتخاب 

 
 مشخصات تحلیل. صفحه تنظیمات 93-01 شکل

مربوط به اثرات  indirect, direct & total effectsگزینه یل کنید. در باالی کادر کلیک و کادر را تکم Output گزینهروی 

نیز به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها  test for normality and outliersمستقیم، غیرمستقیم و کل است. همچنین عبارت 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

630 

 پسو س و آن را تکمیل کنید را انتخاب bootstrap  گزینهداری اثرات غیرمستقیم و کل، برای محاسبه معنی پردازد. می

( 511تا  211بین اغلب )های این آزمون را تعداد زیر نمونه Number of bootstrap samplesکادر را ببندید. در قسمت 

تفاده گیری مجدد است. این روش با اسها نیازی به تغییر ندارند. بوت استراپ نوعی روش نمونهبقیه گزینهمشخص کنید، 

هایی مانند میانگین، انحراف  استاندارد و سازد و شاخصدی مشخصی نمونه از روی نمونه  اصلی می، تعداازسرگیری

و را انتخاب   Saveگزینه  Fileبرای ذخیره نمونه مدل، از منوی در مرحله بعد کند. ها محاسبه میغیره را برای این نمونه

 یک کنید. کل saveروی و نامی برای مدل خود انتخاب  بازشده صفحهدر 

مدل موردنظر آزمون تا انتخاب  calculate estimates گزینه Analyze برای آزمون مدل از منوی: آزمون مدل. 01-4-0

نمایان  41-51تا شکل کلیک صورت گرافیکی، روی آیکون پس از آزمون برای مشاهده نتایج آزمون مدل به شود.

  شود. 

 
 نمونه مدل آزمون شده . 41-01 شکل

عبارت و کنار شکل وسط ستون در  وپارامترهای استاندارد نشده مدل آزمون گزارش  41-44 در شکل     

unstandardized estimates کلیک و گزینه  مورداشارهعبارت برای مشاهده پارامترهای استانداردشده روی شود. می فعال

standardized estimates  نمایان گردد 41-51تا شکل  دشوانتخاب.  

 
 نمونه  پارامترهای استانداردشده مدل آزمون شده. 48-01 شکل
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میزان واریانس تبیین  به هاهای مسیر یا بتا هستند و اعداد روی مستطیلوزن در این شکل اعداد روی مسیرها همان     

 درصد است.  23/. یا 23واریانس تبیین شده تصمیم به استفاده اشاره دارند. برای نمونه شده 

توان یمجزئیات مدل آزمون شده مشاهده برای و  ندهستشده گرافیکی بسیار خالصه نتایج ارائه: خروجی متنی. 01-4-1

 نمایش داده شود.   42-51ای به شکل صفحهرد تا را انتخاب ک text output گزینه  View منویاز 

 
 متنی ایموس نمایشصفحه. 41-01 شکل

برای مشاهده ضرایب مسیر، سطح  مثالًشوند. صورت متنی گزارش میمون شده بهجزئیات مدل آزصفحه در این      

کلیک  Estimatesداری، میزان واریانس تبیین شده، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در قاب باال سمت چپ، روی معنی

 شود. پدیدار  43-51تا شکل 

 
 Estimatesنتایج . 49-01 شکل

ود زش مدل خارهای بتوانید از نتایج این قاب استفاده کنید. برای مشاهده شاخصود، میبسته به اهداف پژوهش خ     

 نمایان شود.  43-51ای به شکل استفاده کرد تا صفحه Model Fit توان ازمی
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 Model Fitنتایج . 49-01 شکل

یرمستقیم و کل، روی عالمت داری اثرات غبرای مشاهده سطح معنی همان آماره خی دو است. CMINصفحه در این      

 Standardizedرا انتخاب کنید. سپس روی  Matricesکنار  کلیک کنید تا باز شود. سپس عالمت + Estimates+ کنار 

Total Effects  .صفحه در در ادامه  مربوط به اثرات کل، کلیک کنیدEstimates/ Bootstrap  روی + کنارBootstrap 

Confidence عالمت + کنار  کلیک کنید. سپسBias- Corrected Percentile Method  را انتخاب کنید. درنهایت روی

Two Tailed Significance(BC)   د. نمایان شو 44-51 شکل تاکلیک 

 
 داری اثرات کلسطح معنی. 44-01 شکل

دار است. برای معنی  11/1در سطح   (Easofuse)شدهدر این شکل اثرات کل سهولت استفاده ادراکبرای نمونه      

 را انتخاب کنید. standardized indirect effects داری اثرات غیرمستقیم نیز در باال سمت چپ، مشاهده سطح معنی
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معادله ساختاری ترکیبی از تحلیل تأییدی و  سازیمدل: AMOSافزار معادله ساختاری با نرم سازیمدل. 01-4-3

گیری )بررسی پایانی و روایی( و آزمون شامل آزمون مدل اندازهتواند میکلی مدل  آزمونکه  رگرسیون چند متغیره است

. مزیت معادله ساختاری بر تحلیل مسیر این است که این روش باشدمدل ساختاری )ضریب مسیر و واریانس تبیین شده( 

معادله ساختاری با  سازیمدل مراحل اجرای .داردتر و نزدیک به واقعیت گیری، نتایج معقولبا حذف خطاهای اندازه

 است.  شدهارائه 17-51افزار در جدول نرم
 معادله ساختاری سازیمدلبرای  AMOSافزار فرایند کار با نرم. 83-01 جدول

 توضیح مراحل ردیف

 های آن افزار و ورود دادهدر نرم موردنظرترسیم مدل مفهومی  گیریاندازه مدل طراحی 1

ا توسط هو اطمینان از سنجش درست سازه افتراقی اعتبار بررسیو  تأییدیعامل  تحلیل مدلیدی تحلیل تأیآزمون  2

 های پرسشنامهیا گویه شدهمشاهدهمتغیرهای 

  مشاهدهقابلآزمون مدل شامل کلیه متغیرهای مکنون و  گیریآزمون مدل اندازه 3

 ارزیابی و تفسیر مدل نهایی  آزمون مدل ساختاری  4

 

 جشسن از اطمینان و افتراقی اعتبار بررسی و تأییدی عامل تحلیلاین کار با : گیریمدل اندازه طراحی. 01-4-3-8

 ب آلفایبرای بررسی پایانی یعنی ضر گیرد.صورت می پرسشنامه هایگویه یا شدهمشاهده متغیرهای توسط هاسازه درست

های بعدی یابد را برای تحلیلها ضریب آلفا افزایش میذف آنسؤاالتی که با حو استفاده  SPSSافزار از نرمتوان می

های پژوهش را تحلیل و درنهایت کل ابزارهای معادله ساختاری، ابتدا هر یک از سازه سازیمدلدر  د.رگذاری کعالمت

ی از دیدصفحه جافزار ایموس نرمدر  موردنظر . برای تحلیل تأییدی پرسشنامهشوندگیری باهم تحلیل تأییدی میاندازه

    Draw indicator گزینه Diagram گیری سازه از منویاندازه مدل. برای رسم کنیمایجاد می Newو گزینه File منوی

variable     طراحی کلیک کنید تا یک مغیر مکنون )دایره( ایجاد شود. سپس به تعداد سؤاالت صفحه روی و را انتخاب

  ایجاد گردد.  45-51انند شکلی مداخل دایره کلیک کنید تا  شدهپرسشنامه یا متغیرهای مشاهده

 
 طراحی مدل تحلیل تأییدی. 40-01 شکل
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جا شوند. از جابه شمتغیر مکنون به همراه نشانگرهای تارا از نوارابزار انتخاب      گزینه  پس از طراحی مدل      

ید. بچرخاندر جهت مطلوب خود نشانگرها بتوانید مکنون،  با کلیک داخل متغیرتا را انتخاب   Rotateگزینه  Edit منوی

شده )مربع( کلیک و آن را روی یکی از متغیرهای مشاهدهرا انتخاب و   Moveو گزینه  Edit سپس با استفاده از منوی

رده و یک کها( کلشوند. روی واریانس خطا )دایرهشده دیگر نیز به همراه این متغیر کشیده میبکشید. متغیرهای مشاهده

روی متغیر مکنون دکمه  ورا انتخاب  Shape of Object توان می Edit برای تغییر اندازه متغیرها، از منوی آن را نیز بکشید.

انجام قابل ین کار اشده و واریانس خطا نیز د. در مورد متغیرهای مشاهدهاداشته و اندازه آن را تغییر دچپ ماوس را نگه

 Object propertiesهای خطا، روی هر یک از متغیرها کلیک راست کرده و متغیر مکنون و واریانس گذاریبرای نام .است

نامی برای توان می text گزینه Variable nameظاهر شود. سپس در قسمت  Object properties را انتخاب کنید تا کادر

  . درانتخاب ک 46-51مانند شکل متغیر 

 
 Object propertiesی اکادر محاوره .41-01 شکل

 شود. نمایان می 47-51ای مانند شکل پس از اعمال دستور صفحه     

 
 یک متغیر نمونه  شده برایمدل تحلیل تأییدی تکمیل .43-01 شکل

 شود.نمایان می 48-51ای مانند شوند و صفحهگفته وارد میداده به شرح پیشپس از کامل نمودن طراحی مدل،      
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 ها پس از ورود داده مدل آماده آزمون .41-01 شکل

است.  شدهدادهنمایش عدد یک در یک مورد  شدهمشاهدههای متغیر مکنون به متغیرهای مسیردر  48-44 در شکل     

غیر گیری متکه واحد اندازهشود. ازآنجاییگیری متغیر مکنون انجام میاین عمل برای رفع مشکل عدم تعیین واحد اندازه

موجب استاندارد شدن واحد  1معادله ساختاری معلوم نیست. با ثابت کردن یکی از مسیرها با عدد  سازیمدلون در مکن

  شویم.گیری متغیر مکنون میاندازه

تحلیل تأییدی پرسشنامه مدل را ذخیره و از آزمون برای انجام در ادامه  : مدل تأییدی تحلیل آزمون. 01-4-3-1    

را انتخاب تا شکلی مانند  Output گزینه ظاهرشدهو روی صفحه را انتخاب  Analysis properties گزینه View منوی

  نمایان شود.  51-49

 
 Analysis properties . صفحه 43-01شکل 

واریانس تبیین شده  Squared Multiple Correlationsبارهای عاملی و  Standardized Estimates در این کادر،      

نیز به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای  Test for normality and Outlierند. هستها توسط متغیر مکنون سؤال

  پردازد. پس از تکمیل، این کادر را ببندید.شده میمشاهده
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س برای سپو را انتخاب   Calculate estimates گزینه Analyze تحلیل تأییدی، از منویآزمون برای انجام در ادامه      

کلیک کنید. برای مشاهده بارهای عاملی و واریانس تبیین شده سؤاالت روی   مشاهده نتیجه گرافیکی روی    

Standardized estimates  نمایان شود 51-51ای مانند شکل تا صفحه کلیک کنید ستون کنار شکلدر . 

 
 نتیجه آزمون تحلیل تأییدی نمونه  .01-01 شکل

داری را بر روی سازه خود دارد. جهت بررسی معنی 0.92بینید، سؤال سوم بیشترین بار ه در شکل میطور کهمان      

را انتخاب کنید. برای بررسی همانندی مدل  Text output گزینه  View های برازش، از منویبارهای عاملی و شاخص

 پدیدار شود.  51-51ند شکل ای ماندر کادر سمت چپ، باال کلیک کنید تا صفحه Note for modelروی 

 
 بررسی همانندی مدلنتیجه  نمایشصفحه .08-01 شکل

داری بارهای عاملی روی که درجه آزادی مدل مثبت است، بنابراین برای بررسی معنیبا توجه به شکل ازآنجایی      

Estimates نمایان شود 52-51تا شکل  کلیک کنید . 
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 اری بارهای عاملیبررسی معناد. نتیجه 01-01 شکل

ه آمار .C.Rداری و مربوط به سطح معنی p)عبارت  نددارمعنی 111/1با توجه به شکل همه بارهای عاملی در سطح      

 . ظاهر شود 53-51تا شکل  کلیک کنید MODEL Fit( برای مشاهده برازش مدل روی تی

 
 PU نمونه یا بررسی برازش پرسشنامه. 09-01 شکل

ک یپس از انجام تحلیل تأییدی برای  برازش نیز نشانگر برازش نسبتًا مناسب این پرسشنامه است.  هایشاخص     

آن را  وددار نبباری معنی اگر هنگام انجام تحلیل تأییدی د.ها نیز تکرار شوپرسشنامهدیگر برای باید پرسشنامه این عمل 

ا رند ولی مدل برازش نداشته باشد، ابتدا سؤاالتی وددار بعنیحذف و مدل را دوباره آزمون کنید. اگر همه بارهای عاملی م

متغیرها  ودبرازش پایین بو اگر  کنند. مدل را دوباره آزمون کنیدها مقادیر آلفا افزایش پیدا میکه با حذف آنحذف کنید 

رسی شده است. برای براهدهرا دوباره به مدل اضافه کنید. یکی دیگر از عوامل عدم برازش نرمال بودن توزیع متغیرهای مش

به  های چولگی و کشیدگی مربوطکلیک تا شاخص Assessment Of normalityروی  Text Outputاین امر در پنجره 
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( را حذف و مدل را مجدد -1و کمتر از  1بیشترین کشیدگی و چولگی )بیشتر از  با سؤاالتسؤاالت را مشاهده کنید. 

 . آزمون کنید

 شدهمتغیرهای مشاهدهبا همه متغیرهای مکنون باید گیری برای آزمون مدل اندازه: گیریدل اندازهآزمون م. 01-4-3-9

برای طراحی کنید. توجه  54-51نمونه به مدلی مانند . برای شوندها بررسی های برازش آنطراحی و شاخص مربوط

را انتخاب و متغیرهای مکنون را به هم   Draw covariance گزینه Diagram همبستگی بین متغیرهای مکنون از منوی

 را نیز همانند قسمت قبل به مدل اضافه کنید.  هاوصل کنید. داده

 
 گیریطراحی مدل اندازه. 04-44 شکل

تا شکلی مانند  آن را همانند قسمت قبل کامل نموده و آن را آزمون کنید Analysis propertiesپس از طراحی مدل،      

 .  شود نمایش داده 51-55

 
 گیری پذیرش فناوریآزمون مدل اندازه. 00-01شکل 
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Text output  را از منویView داری بارهای عاملی و واریانس انتخاب کرده و در پنجره خروجی متنی به بررسی معنی

 56-51های برازش بپردازید. در شکل تبیین شده سؤاالت بپردازید. همچنین به همانندی مدل و بررسی شاخص

 اند. شدهگیری ارائههای برازش مدل اندازهاخصش

 
 گیریهای برازش مدل اندازهشاخص. 01-01 شکل

است در حد مطلوبی  18/1که  RMSEAجز گیری بههای برازش مدل اندازهبینید، شاخصطور که در شکل میهمان     

ه و سؤالی که بیشترین کشیدگی و چولگی را کلیک کرد Assessment of normalityقرار دارند. برای اصالح مدل. روی 

بینید، با حذف می 57-51طور که در شکل مدل حذف کنید. سپس مدل را مجددًا آزمون کنید. همان (ATD3)دارد از 

ATD3 د.رکلیک کروی توان میبرای برگشتن به حالت طراحی شود. برازش مدل بهتر می  

 
 ح مدلهای برازش بعد از اصالشاخص .03-01 شکل
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 و در صفحهرا انتخاب  Save asگزینه  File برای آزمون مدل ساختاری از منوی: آزمون مدل ساختاری. 01-4-3-4

را انتخاب و تمامی   Erase گزینه Edit کلیک کنید. سپس از منوی Save و روینوشته برای مدل  ینام جدید ظاهرشده

 57-51 انتخاب و متغیرهای مکنون را همانند شکل Editمنوی  را از Moveازآن مسیرهای همبستگی را حذف کنید. پس

 ها را رسم کنید. مرتب و واریانس خطای متغیرهای وابسته را رسم و درنهایت مسیر علی بین آن

 
 مدل ساختاری پذیرش فناوری. 03-01 شکل

 تکمیل کنید.  58-51های را انتخاب و آن را همانند شکل Analyze Propertise گزینه View منویاز      

 
 Analyze Propertiseای کادر محاوره. 01-01  شکل

 . نمایش داده شود 59-51ای مشابه شکل تا صفحهپس از تکمیل، مدل را آزمون      

 
 مدل آزمون شده پذیرش فناوری . 03-44 شکل

 . نمایان شود 61-51کل تا تصویری به ش کلیک کنید Text Outputبرای مشاهده خروجی متنی روی           



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

641 

 
 خروجی متنی مدل آزمون شده. 11-01 شکل

 اشاره شد. پیشتر به آن همانند تحلیل مسیر است که نیز تفسیر این بخش 

 

 8افزار لیزرل. نرم01-0

 روابط»شده  معادله ساختاری است. لیزرل مخفف سازیمدلافزارها در زمینه ترین نرمشدهلیزرل از شناخته افزارنرم

 سایر هایداده از است ادرق برنامه اینشود. استفاده می 2«معادله ساختاری سازیمدل»است که برای « ساختارمند خطی

 دمتغیریچن رگرسیون خانواده از نیرومند و کلی بسیار چندمتغیری تحلیل تکنیک .کنداستفاده    SPSS نظیر هاافزارنرم

 – کواریانس ماتریس مبنای بر را رگرسیونی معادالت از ایمجموعه تا دهدمی را امکان این پژوهشگر به که است

( ساختاری لمد) وابسته و مستقل مکنون متغیر چند زمانهم وتحلیلتجزیهلیزرل بر  تر،ساده بیان بهکند.  آزمون واریانس

 سازیمدل ساختاری، لهدمعا سازیمدل به (تائیدی عاملی تحلیل یا گیریاندازه مدل) پذیرمشاهده متغیرهای طریق از

 ساختاری روابط دلمتأکید دارد.  (تائیدی عاملی تحلیل و مسیر تحلیل) تائیدی مسیر تحلیل کواریانس، ماتریس بر مبتنی

 معادالت از ایمجموعه شامل خود، شکل تریندرکلی LInear Structural RELationships یا( LISREL) خطی

 علی بطروا و( گیریاندازه ابزار روایی و اعتبار) متغیرها گیریاندازه یعنی؛ ساسیا مسئله دو با که است خطی ساختاری

 .ستا مسئله دو این حل به کمک آن از مقصود و دارد سرکار( ساختاری روابط) روابط این تبیین توان و متغیرها میان

 است.  18-51معادله ساختاری شامل مواردی به شرح جدول  سازیمدلکاربرد 
 
 

 

                                                           
1. LISREL (Linear Structural Relationships) 

2. SEM (Structral Equisition Modeling) 
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 معادله ساختاری  سازیمدل. کاربرد 81-01ل جدو

 کاربردها ردیف

 ساختاری مدل=  (زادرون) وابسته و( زابرون) مستقل متغیرهای بین روابط سازیمدل 1

 گیریاندازه مدل=  آشکار و( مکنون) پنهان متغیرهای روابط سازیمدل 2

 پذیرمشاهده متغیرهای گیریاندازه خطاهای سازیمدل 3

 ئیدیتا عاملی تحلیل و مسیر وتحلیلتجزیه=  عینی هایداده کمک به موردبررسی ادبیات از شده استنباط فرضیات آزمون 4

 (وابسته و مستقل) مکنون متغیر چندین زمانهم وتحلیلتجزیه 5

 هایمتغیر با ونمکن متغیرهای و یکدیگر با مکنون متغیرهای خطی روابط بر ساختاری همعادل سازیمدل کهازآنجایی

 .دکنمی استفاده( Maximum Likelihood) درستنمایی حداکثر  از خود تحلیل در دارد،تأکید  پذیرمشاهده

 دنبال کرد.  19-51توان در مراحلی به شرح جدول افزار لیزرل را میفرایند کار با نرم
 افزار لیزرلفرایند کار با نرم. 83-01جدول 

 توضیح مراحل ردیف

 SPSSهای دیگر مانند مستقیم یا انتقال از فرمت ایگونهبه هاد دادهورو 1

 ای برای رسم مدل ایجاد صفحه دستور ساخت مدل تحلیل مسیر 2

 ها و متغیرهای آشکار و پنهان تعیین عنوان مدل، گروه عنوان و توضیحات مدل 3

 وابسته و انتقال به صفحه و تنظیم روابط تحلیل عامل و مسیرتعیین متغیرهای مستقل و  تنظیم متغیرها در فضای تحلیل مسیر 4

 های هر متغیر پنهان در مدل برای محاسبات تحلیل عاملمبنا قرار دادن یکی از شاخک مبنا قرار دادن یک متغیر پنهان 5

 دارد.قابلیت اجرا ن متنی فایل ساختن بدون ولی است آماده ظاهری لحاظ به مدل دستور ساخت فایل متنی 6

 اجرای برنامه و ظاهر شدن مدل معادله ساختاری  اجرای برنامه 7

  دارمعنی غیرهای حذف کردن رابطه پیرایش مدل 8

 های برازش کل مدلافزار برای بهبود آمارهاجرای پیشنهادهای آرایشی خود نرم آرایش مدل 9

 ی و اجرای دستور ساخت مجدد فایل متن سازیذخیره سازیذخیره 11

-دست آمد می، مدل نهایی بهشدهانجاماصالحات  درنتیجهکه مدل معادله ساختاری در لیزرل ساخته شد و پس از آن     

 (. 1392بابایی، کپی کرد تا قابلیت ارائه گزارش و کاربری بیشتری داشته باشد )علی Wordتوان آن را در محیط 

شکلی و عملی  هایتفاوتافزار قبل وجود دارد، فقط به افزار با نرمنرمای اقدامی در این همشابهت کهازآنجایی      

 و یکدیگر با مکنون متغیرهای خطی روابط بر تأکید ساختاری همعادل سازیمدل کهازآنجاییخاص اشاره خواهد شد. 

 . دکنمی استفاده درستنمایی حداکثر  از خود تحلیل در دارد، پذیرمشاهده متغیرهای با مکنون متغیرهای
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  میکوپنجاهفصل 

   های کیفی دادهتحلیل افزارهای نرم
 

  های کیفی دادهتحلیل برای افزارهای پرکاربرد هدف کلی: آشنایی با انواع نرم

 اهداف یادگیری

 های کیفی های تحلیل دادهافزارنرم و کاربرد  آشنایی با مبانی  

 افزارهای کیفیبندی نرمآشنایی با دسته 

 اطلس تی آیافزار شنایی با مبانی و کاربرد نرمآ 
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 مقدمه

رد افزارهای پرکاربهای کیفی وجود دارد. در این فصل به معرفی انواع نرموتحلیل دادهی برای تجزیهافزارهای متعددنرم

 های کیفی پرداخته خواهد شد. وتحلیل دادهبرای تجزیه

 

 کیفی  پژوهش. مبانی کار روش 08-8

 یا و ریماآ یهاروش طریق از آن یهایافته ئهارا کهاست  هشیوپژ یافتهتأکید بر  کیفی هشوپژ از فتعری تریندهسا

وجود اطالعات »بیشتر در زمان  کیفی هشوپژ (1998) 1بینرکو  اوسشترا بنا بر دیدگاهنباشد.  زسا کمی یهااربزا سایر

ی شامل سه جزء کاربرد دارد. هر پژوهش کیف« بدون ایجاد ادراک جدید ازحدبیشاطالعات »یا  «ئلهمس ردمو درکم 

 است.  1-51اصلی به شرح جدول 
 . سه جزء اصلی در پژوهش کیفی8-08جدول 

 ویژگی ردیف

  دسناا و مشاهده ،مصاحبه مانند متنوعی منابع از دادهآوری جمع 1

 مفاهیم شبکه دنکر ارقر بر و هامقولهها، تشکیل داده حجم از کاستن و پردازیمفهومیی چون هاهشیوها با تحلیل داده 2

 ارائه گزارش  3

در دنیای داند. می« قعیوا ینیاد مطالعهنگی چگو»کلیدی  الؤس به پاسخ را کیفی هشوپژ منجاا از فهد گیدنز     

و  جتماعیا ،شیزموآ، همرزرو ندگیز»های های متعددی را با توجه به موقعیتنقش دخو ندگیز درانسانی  هرواقعی 

د شد. منها در محیط طبیعی خود باید از پژوهش کیفی بهرهو بررسی پدیده تحلیلبنابراین برای . پذیردمی« ایحرفه

 اشاره کرد.  2-51توان به مواردی به شرح جدول می کیفی هایپژوهشهای ویژگیبنابراین از 
 های پژوهش کیفی. برخی ویژگی1-08جدول 

 ویژگی ردیف

  هاآن خود طبیعی محیط در هاپدیده و افراد مطالعه 1

 خودشان خصوصیات به توجه با ،موردبررسی عوامل با تعامل 2

 تفسیری صورتبه نتایج ارائه 3

 کمی هایپژوهش مانندبه هاداده تحلیل و شناسیروش برای استانداردی و شدهتعیین پیش از قواعد و اصولفقدان  4

 هاآن پژوهشگر به عمیقورود با  هاداده معنای کشف و رتسخی 5

 مشترکات و مضامین ها،تم صورتبه مفاهیممعنادهی به  6

  خاصپژوهش  محیط بهحساس  غالباً و کلی یهاسنجهساخت  7

  هانوشتهدست و مشاهدات اسناد، از برگرفته و کلمات شکل به هادادهآوری جمع 8

  استقرائیدهی به روش و اغلب با رویکرد پاسخ علییا غیر  علیدارای سؤاالت  9

 ها آن تکرارکم بودن تعداد  وها بودن پژوهش خاص 11

                                                           
1. Strauss  and Corbin (1998) 
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 هبپژوهشگر  شخصی هایقضاوت ورود و نتایج بودن اطمینان غیرقابل از نگرانی ایجاد باعثبرخی از این موارد      

-به( کیفی هایداده تحلیل افزارهاینرم) هاداده تحلیل استاندارد ارهایابز از گیریبهرهبنابراین . شودمیپژوهش  جریان

 هب کیفی هایداده تحلیل افزارهاینرم. است ضروری و الزم ،کمی تحقیقات مانندبه نتایج صحت از اطمینانمنظور 

 ارائه هاداده تحلیل برای خاص، قواعدی و اصول گرچه افزارهانرم این. پردازندمی کیفی هایپژوهش استانداردسازی

 به «هاگزارش ارائه و هاداده دهیسازمان ها،داده آوریجمع»یعنی  پژوهش انجام مسیر بر نظارت با ولی دهند،نمی

 (. 1391، نژادیولیو  اسفنجانی زادهحسن، حریری، دوالنیدهد )می سروساماناین نوع پژوهش  وضعیت

 پذیریانتقال ،(درونی اعتبار) اعتبارپذیری مالک چهار از توانمی کیفی هایوهشپژ در نتایج پایایی و رواییبرای       

مخاطب  راچبه این سؤال پاسخ داد که  درواقع .برد نام( عینیت) ییدپذیریأت و( پایایی) مینانطا قابلیت ،(بیرونی اعتبار)

 ر مهم هستند. بسیا رواییوجود  دالیلبنابراین . باشد داشته اعتمادپژوهش  نتایج بهباید 

     

 های کیفیافزارهای تحلیل داده. مبانی نرم08-1

 قواعد و اصولاز  و ستندامثال آن ه و SPSS مانند کمی هایافزارنرم از متفاوت کیفی هایداده تحلیل افزارهاینرم

 واعدق و اصولبا  تحلیل فرایند، کمی هایداده تحلیل افزارنرم یکبه  خام هایدادهبا ورود  .کنندنمی پیروی یکسانی

 ورود از پس ،تحلیل فرایند کیفی داده تحلیل افزارنرماما در  .شودانجام می شدهتعیین پیش ازصورتی به و آمار و ریاضی

مند نظام« دهیسازمان و جستجو»قابلیت  افزارهانرم این. شوداجرا نمی شدهتعیینداده به همین شکل و بر مبنایی از پیش 

 ایجبه کیفی پژوهشرا خواهند داشت.  موجود هایالگوریتم اساس سازی برخی اطالعات برجستهبرو  هاداده یو منطق

 .دهدمی قرار پژوهشگر اختیار در الکترونیکی صورتبه راپژوهش فرایند  کیفی افزارنرم .دارد یدأکت کلمات براعداد 

 کمی، تحلیل افزارهاینرم کهدرحالی؛ دنشومی پژوهش کلیت نجاما تسهیل باعث بالقوه صورتبه افزارهانرماین  درواقع

 ند. سازمی مبدل نهایی نتایج به شدهتعریف یفرایند طی را واردشده هایداده

« کیفی هشوپژ مدیریت» نوعیبهو  پژوهش نجریا در «تطالعاا مدیریت» روی کیفی یهاداده تحلیل یهاارفزامنر    

دهد و برای کاهش این احتمال باید به را افزایش می هشگروپژ هشتباااحتمال  آن نتایج ندبو یتفسیرتأکید دارند. 

به درک میزان الزام  3-51جدول ها توجه داشت. سؤاالت آوری دادهدر حین جمع تطالعاا مدیریت و هادادهجامعیت 

 (. 1391، نژادیولی،  و اسفنجانی زادهحسن، حریری، دوالنی) کندکمک میافزار تحلیل داده کیفی استفاده از نرمبرای 
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 های کیفی افزارهای تحلیل دادهاستفاده از نرمتعیین الزام ی برای . سؤاالت9-08جدول 

 تسؤاال محور  ردیف

ها و ابزار روش 1

 پژوهش

 هایروش از یککدام و نمود ایجاد خودکار طورهب یارا انجام، تولید، تکامل و  xتوان مورد چطور می

 است؟ بهتر x مورد تکامل و تعدیل انجام، ساخت، برای موجود

 زا استانداردی چه اساس بر و چطور ؟نمود ارزیابی درستی و کیفیت ازنظر راx  مورد توانمی چطور ارزیابی و تحلیل روش 2

 کنیم؟ انتخاب Y و x مورد بین

 و ارزیابی طراحی، 3

 خاص موارد تحلیل

 از نگهداری اجرا، طراحی، بهترین است؟ کدام Y از x روش تمایز وجه چیست؟ Y مورد زیت

 حاضر حال وضعیت نمود؟ مقایسه Y با را X مورد یا روش توانمی چطور چیست؟ x  روش یا مورد

X و Y است؟ صورتی چه به 

 و طرح جزئیات عریفت 4

 طرح از کلی دید ارائه

 توانمی ادعایی چه دقیقاً X عامل سطتو داشت؟ خواهد وضعیتی چه Y عامل X ارائه صورت در

 بود؟ قائل X برای توانمی را تجربی یا رسمی مدل چه بود؟ خواهد چه X بارز خصوصیات و داشت؟

 نمود؟ تعریف را هاآن توانمی چطور و هستند هاکدام X متغیرهای

 5 طرح بودن اجراقابل 5

 جستجو نحوه و

 آن برای مصداقی توانمی را چیزی چه جواب بودن مثبت تصور در و دارد؟ وجود X عامل واقعاً آیا

 دهیم؟ انجام را X روش یا عامل نتوانیم دارد امکان آیا دانست؟

 دو این پژوهشگران اغلب. روندمی کار به آن تحلیل وپژوهش  گسترش و بسط برای جدول اول گروه دو االتیسؤ     

 الگوها، انتخاب و هامقایسه در سوم گروهدهند. سؤاالت قرار می مطالعهموردهم  از جدامطالعه و برخی  یک در را مقوله

 ارائه وپژوهش  از ترکلی دیدبه  منجرسؤاالت گروه چهارم . دارند کاربرد روش و ابزاردر  متفاوت هایطراحی و هاروش

 آن از توانمی کهاست  روش نبودن یا بودن عملی درباره نیز پنجم گروهشود. سؤاالت می پژوهش در موجود تعاریف

. دش قبلی هایروش بهبودمنجر به  جدید روشوجود  صورت در و کرد استفاده مشابه هایپروژه با پروژه مقایسه برای

 این از وانتمی همچنین. دانست مرتبط کیفی پژوهش در اطمینان قابلیت بحث به توانیسؤاالت گروه پنجم یا آخر را م

 . کرد استفاده هادپیشنها ارائه برای االتؤس

 جدید ازنظرگیرد. نخست قرار می موردتوجههای کیفی از دو جهت افزارهای تحلیل دادهالگوی ارائه نتایج در نرم      

 رایج، هایبندیتقسیم اساس بر طورکلیبه های پژوهش و دوم کاربردی بودن نتایج مهم هستند.بودن نتایج و یافته

 موضوع، بسط اجرا، یا و تحلیل برای تکنیکی ارائه الگو، یا روش ارائه» شاملوهشی پژ افزارهاینرم هایخروجی

 هایتمالگوری کشف یا و ها،حلراه ابزارها، ابداع صورتبه نتایج و خروجی یا و خاص موردی از یافتهتعمیم کلی الگوی یا

مرور کرد  4-51توان در جدول را می یفیکپژوهش  هایافزارنرم خروجی نتایج انواعهستند. « موردمطالعه هایسیستم

 افزارهانرم کمک به کیفی هایداده تحلیل که دهدمی نشان هاپژوهش(. 1391، به نقل از دوالنی و همکاران، 2111، 1اوش)

 .است برخوردار آن دستی نوع به نسبت بیشتری اعتبار از

 

 

                                                           
1. Shaw 
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 افزارهای پژوهش کیفی . انواع نتایج بر اساس نرم4-08جدول 

 توضیح انواع ردیف

 گیری،اندازه نگهداری، ،...(و پروژه)اجرا طراحی، مانند فرآیندها برخی انجام برای جدید هایروش ارکراه الگو، روش، 1

 از ظورمن)تحلیل و مدیریت بازنمون، اجرا، هایتکنیک شامل که مشابه، هایروش بین انتخاب ارزیابی،

 اهمشاوره راهنماها، صورتبه نه و ندهست عملی و کاربردی هایتکنیک ها،تکنیک

 یا کیفی هایمدل 2

 توصیفی

 طراحی طراحی، الگوی یک کاری،رویه معماری، سبک له،ئمس یک برای بندیرده و ساختار عریفت

 نتایج ای نتایج ترکیب برای الگویی مشاهده انجام برای رویهیک تعریف استاندارد، وارسی سیاهه یک

 ...و دیگر فرعی

 شدهمشاهده هایداده اساس بر کنندهپیشگویی مدل یک ارائه تجربی الگوی 3

 خودکار الگوهای یا استاندارد هایتحلیل جهت ساختاری مدل یک ارائه تحلیلی الگوی 4

 جدید تکنیک اجرای برای استاندارد رمزهای و زبان یا جدید فناوری کنندهارائه کاربردی بزارا کدگذاری یا ابزار 5

 الگو، ارائه ،حلراه ارائه 6

 داوری یا و جواب

 کی مفصل تحلیل یا نمونه، یک الگو یک ارائه شامل که شده درخواست لهئمس برای حلیراه ارائه

 خاص ردامو مقایسه و ارزیابی، نظام، یک تکامل و بسط سیستم،

 التح نبایستی نتایج نوع این البته) موارد سرشماری یا و کردن فهرست یا مشاهدات گزارش ارائه در هاگزارش 7

 نهات بلکه باشند الگو یا و رویه یا مدل یک تکامل جهت منظم و سیستماتیک زیاد یا و کلی زیاد

 د(.دهن ارائه را مداخله هایگزارش بایستی

)زلکویتز و  است شدهارائه 5-51 جدول در روایی سنجش برای استانداردها انواع افزارینرم هایقابلیت اساس بر     

طور کامل توضیح در پژوهش کیفی باید روش سنجش روایی را به (.1391به نقل از دوالنی و همکاران،  1997، 1دلورس

 داد تا درستی آن مشخص شود.
   نتایج پژوهش کیفی  . انواع استانداردها برای سنجش روایی0-08جدول 

 توضیح انواع ردیف

توان با ارائه دالیل و مدارک و پیشینه منابع و یک مدل و ارائه الگو ارائه شود، می اگر نتایج در قالب تحلیل نتایج  1

 مأخذ معتبر روایی آن را نشان داد. 

 توجیه علمی نتایج و ارائه دالیل خارجی و عینی  ارزیابی 2

 توجیه علمی و ارائه دالیل خارجی و عینی  بر اساس تجربه 3

متقاعدسازی و ارائه  4

 درکدلیل و م

  شدهارائهتشریح مراحل انجام کار و دلیل نتایج 

 نیازی به ارائه دالیل برای روایی بر اساس وجود نتایج قطعی، آشکار و بدیهی  بی بدیهی بودن نتایج  5

. شودل میدنبا« هاهای جدید آنبندیدسته»فرایند تحلیل با  ،هاورود دادهپس از های کیفی افزارهای تحلیل دادهنرمدر      

 دهای موجوبر اساس الگوریتمها سازی برخی از آنو برجستهها دادهمند و منطقی نظام« دهیسازمانجستجو و »این امر با 

 دهیسازماندهند بلکه با افزارها اغلب اهمیت یک موضوع نسبت به موضوع دیگر را نشان نمیاین نرمگیرد. صورت می

                                                           
1. Zelkowitz and Delores  
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وند. شتلف اطالعات، باعث تسهیل روند ادراک و پویش اطالعات از سوی پژوهشگر میهای مخمند و چینشمنطقی، نظام

صورت  دهشتعریفها براساس استانداردهای پژوهش مانند گردآوری دادهبا الکترونیکی کردن پژوهش کیفی، تمامی مراحل 

طور مستقیم قادر به ارائه اطالعات ند و بهکنپذیر میها و اطالعات پژوهش را مدیریتافزارها، دادهگیرد. البته این نرممی

 هکباید توجه داشت کنند. های پژوهش کیفی را تحلیل نمیطور خودکار دادهها بهدار و معقول نیستند. همچنین آنمعنی

طور به بایدها در این مسیر دادهدارد.  کنندهتسهیل نقش  تنها ارفزامنر و دشومی منجاا هشگروپژ دخو توسط نهایی تحلیل

 ت،طالعاا از وتمتفا یهاچینش ئهارا ،یابیزبا ه،خیرذ»نسبت به  «مدیریت اطالعات»د و با رویکرد وش ارفزادقیق وارد نرم

« ضهومفرهای چینش به توجه با هادارنموها و ایجاد نظریه وها فرضیه ئهارا وت،متفاهای شکل در مفاهیم دنکر مرتبط

 ئهارا را نتایج ،مفاهیم و تتباطاار از مختلف یهاشبکه همشاهد و تطالعاا بر تسلط باگر شرایط پژوهش ینا دراقدام کرد. 

 (. 1391)دوالنی و همکاران، دهد می

در حال رشد هستند و های کیفی داده« تحلیل و یابیزبا زی،سامرتب ،سترسید»چون  ریموا تسهیل ایبرافزارها نرم     

 . پردازندمی« هپیچید یارهداده دنررکبرمرت و ابیریزبا، دازیپرداده»ای به بهبود فراینده هریانرا وریارفن

 

 های کیفیافزارهای تحلیل دادهبندی نرم. مبانی دسته08-9

« کدها ارتکر تفعاد ایبر متن یجستجو و اریذرکدگ» لرقبی از اییرهترقابلی ررب ترربیش هاارفزامنر هرلیاو یارهخهرنس

تر پیشرفته و یدربع یارهخهرنس. مند جستجو کردنظام رتصوهرب انوربت ،در وقت وییرجرفهرص ضمن ارتداشتند  تکیه

 ،متن در کدها عورقو تفعاد ادتعد ایبرپردازی جستجو نظریه از رمنظو. نددکر هرتکی دازیررپنظریه یارهترقابلی روی

در  .نداروجود د داده از ناریکس هرقطع کری در که ستا کدهایی تعیین و ،هم رکنا در یا نزماهمی کدها دنکر مشخص

 تنکا یا شتددایاربط  ارب ینرهمچن هاتحلیل ینابودند.  کدها بین حتمالیا تارتباطارافزارها در پی یافتن ادامه این نرم

 ایررب هایادداشت ینا. جستجوی دشومی اههمر درعقایاز  هرگاناجد یارهشتددایا داریجا یا کدها به هکنند دآورییا

به   یا تخصصی مومیهای کیفی در دو نوع عافزارهای تحلیل دادهغلب نرما .ستا پذیرامکان نیز کمشتر اردمو افتنری

 هستند.  6-51شرح جدول 
 های کیفی    افزارهای تحلیل داده. انواع نرم1-08جدول 

 افزارهای شامل نرم انواع ردیف

  « متن مدیریت»، ج( «کننده متن بییازبا»، ب( «پردازواژه»الف(  مومیع 1

 «مفهومی شبکه» ، ج(«نظریه ساخت»ب(  ،«ابیریزبا و اریذرکدگ»الف(  تخصصی 2

 

 پردازافزارهای واژهنرم. 08-9-8    

و  زیساپیاده ،ثبت» ایبرها برنامهاین  .شوندمی دهستفاا متن ینگرزبا و تولید ایبربیشتر  کلمه پردازشگر یهاارفزامنر

 قرار مورداستفاده« کدگذاری و نوشتن متن گزارش»متن برای  سازیآمادهدر پژوهش و  میدانیهای یادداشت« یرایشو

. دورب درهاخو «ینگرزارب و یشارریو ،ابیریزبا» قابل آسانیبه ،شد هخیرذ موردنظر سبک بااطالعات  قتیوگیرند. می
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 از ترکیبی هر دربرگیرنده نداتومی که نددار وفررح از ایهررنجیز یجستجو ایبر هاییقابلیت پردازهاواژه برغلا

 یک» ،«کامل کلمه یک» ،«کلمه یک از یربخش» درناتومی تترکیبا ینا .باشد هاآن بین صلافو گرفتن ررنظ در با وفحر

ها را ارتباط ابرمتنامکان ایجاد و  (Word) ورد برنامهانند م پردازهاواژهباشد. برخی « متن در رهشما یک حتی» و «رتعبا

 از انوتمی که دارد دجووهایی راهبتوان از یک نقطه در متن به نقطه دیگری در متن پرش کرد.  کهنحویبهکنند. فراهم می

 و دکر تایپ}{ دکوالآ خلدا را دهارک توانمینمونه  ایبر .کرد دهستفاا کیفی تحلیل ارفزامنر کری درمانن «ورد» ارفزانرم

توسط  ررریگد یاررجدر  هدررش اریذررکدگهای قسمت متما. حتی امکان کپی ختداپر تجورجس هرب کدها رهبادر سپس

 طریق از آسانیبه کدها از ترکیبی یا مختلف یکدها با شدهکدبندی هایپاراگراف  یتجوررجس اررماآن وجود دارد. 

 انچند رمنظوبرای این  «ورد» از دهستفاا ،کیفی تحلیل تخصصی یهاارفزامنر باوجود درمجموع. نیست میسر «ورد»

 واژه یتجورجس یارهیریژگو دارای دازررپداده یارهارفزامررن برغلا .(1386یمانی و همکاران، ) ترنیس صرفهبهمقرون

 .دررکنمی موردنظر یدهاررک ارری اررهسریع واژهیی شناسا هرب درقا را محقق یژگیهاو ینا که هستند زیاررسهرنمای و

 .شندمفید با هاداده سازیمرتب و ابیریزبا در درنناتویرم نیز طالعاتیهای ابانکهای مدیریت برنامه

 

 افزارهای بازیابی کننده متننرم. 08-9-1

 اتیرترکیب و رتارعب ،هرکلم کری اردورم امیرتم» یافتن هانآ صرتخصهستند که  متن کننده جستجو هپیچیدهای برنامه

 ظرتلف ،مالییا غلط» اردمو توانندمی حتی هابرنامه نریا. ترسا «لرفای درچن اری کری تنرم» تمامی در «ترعبا و کلمه از

، سونار، رفامورمت»توان به ها میاین نوع برنامه ازجمله. کنند اپید را «مشخص یورلگا یا نیکسا معنی دارای ،مشابه

 در تکلما دنکر مرتب ،گذاریعالمت»قبیل  از اتیررعملی نددرقا هابرنامه نرریا اشاره کرد. 1«تکست کالکتور و اوربیس

 نرریا روی دنررک رارک ایررب هابرنامه سایر از دهستفاا یا ت،کلما هرب تیحارتوض دنررک ضمیمه ،جدید فایل یک

 نارنش رش،مارش» لرقبی از «امحتو تحلیل» هایقابلیت دارای هابرنامه نرریا از یرربرخ. دررهند ماررنجا را «تاررکلم

 .(1386یمانی و همکاران، ) هم هستند« کلمات از تیرررفهرس داررریجا و د،ورررخ لیرررصکلمات در زمینه ا دادن

 

 افزارهای مدیریت متننرم. 08-9-9

 مرتب کردن و ،هیدنمازسا» رارک ترربیش «متن کننده بازیابی هایبرنامه» اررب هررمقایس ها دراین نوع برنامه

-می منجاا نیز را «یابیزبا و جستجو» رارک حالدرعین و دارندعهده به یترمندنظام طوربه را هازیرگروه «گذاریعالمت

-نمازسا منظم رتورصهربو در ادامه « یابیزبا و جستجو» کاراتریطور به را متن هابرنامه از عورن نریا ،یناابرربن. هندد

 یابیزبا و جستجو قابل «شدهکدبندی تقطعا و رات،عبا ت،ارکلم» از دیدرمتع تارترکیبکند. در این راستا می هید

ها را هم به عبارتی دادهو به« متنی و دیعد»به هر دو صورت  هیدنمازسا اب را متن نددرقا هابرنامه ینا از برخی. هستند

 و هاداده دهینمازسا و مدیریتهای بلیتقا خاطر به متن مدیریت یهاارفزامنرشکل کیفی و هم کیفی ساماندهی کنند. 

                                                           
1.  Metamorph, Sonar Professional, Text collector and Orbis 
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 متن هکنند یابیزبا وهرررگ هایبرنامه اررب ی،درربع هایتحلیل روررمنظهررب هاداده از هاییزیرگروه داریجا لیلدبه هیژوبه

 تجوجس یاررهارفزامرررن از ررربهت ارد،وررم یرربرخ در و بیهررش ریارربس هربرنام نریا در جستجو تعملیا. دارند وتتفا

-از نمونه .درندار زرنی را اریذرکدگ تعملیا منجاا حتی و برمتنا داریجا ترقابلی هابرنامه ینا از برخی. ستا متن کننده

 .(1386یمانی و همکاران، ) اشاره کرد 1«، فویوس ویو و اسکسامدکسرررینازی»توان به ها میهای این برنامه

 

 های کدگذاری و بازیابیبرنامه. 08-9-4

. کند متصل تقطعا به را کدهایی و بشکندهایی قطعات یا تکه به را متنسازند تا می درقا راپژوهشگر  هابرنامه نریا 

-منر ینابازیابی و نمایش داده شوند. « دهارک از ترکیبی» یا «مشخص کد» دارای تقطعا تمامیتا  دهندمی زهجاا سپس

 ازجمله بردارییادداشت هایرتاررک و یررقیچ و ذررکاغ اربیشتر پژوهشگران پ که را عمالیا نهما درواقع هاارفزا

-می هابرنامه نرریا ازجمله کنند.فراهم می ترآسانبا شکلی  را« امثال آن و دهیسازمان بازمرتب کردن،  ت،قطعا نبرید»

 تررقابلی ارهارفزانرم نریا رودمی راررنتظااشاره کرد.  2«، نودیست و هایپرکوالورررپالوررک، افوگرررتنا»توان به 

 برنامه .نیستند رداربرخو قابلیت ینا از نناآ از یربعض هرک کنند همافر کدها خوبیبه را وفحر از ایهنجیرز یتجوررجس

 دعملکر .کنندنمی لرعم یورق اندرچن هرمینز نریا در ارما ،درندار زرنی را رمتنربا دیجاا قابلیت هابرنامه ینا از برخی

ها توان از آنمی علت همین هرب. درباشنظریه  ساخت یستارا در یمفید کمک نداتومی هابرنامه نریا یابیزبا و اریکدگذ

 . (1386یمانی و همکاران، ) نظریه هم استفاده کرد ساختبرای 

 

 های ساخت نظریهبرنامه. 08-9-0

 درندارخاصی هم  هایویژگی ماا ،هستند ابییباز و اریکدگذ هایبرنامه تمشخصا نهما دارایاغلب  برنامه عورن نریا

 تباطاتیار دهارک ینرب ،یابیزبا و یکدبند بر وهعال برنامه .کندنظریه کمک می اخترس تعملیا در پژوهشگر هرب هرک

 برخی .هددمی ئهارارا  هادادهمناسب  ومیرمفه ریاختارس و کندمی داریجا یجدید هایبندیدسته ها وطبقه ده،کر اربرقر

 دنکر هرفرمول» ،«هابندیطبقه از تریپیشرفته عنو ساخت»، «بین کدها طارتبار اریرربرق»این نوع برنامه شامل  تعملیا از

 راتارظها قنطباا انمیز نموآز» و ،«هاداده و تطالعاا  ررب منطبق مفهومی ریساختا برآن  اللتدبر اساس  ادفرا راتظهاا

 یررخاص قررمنط و خصررمش نیناوررق و درعقوا سارسا ررباصوالً  هاامهبرن این. هستند« شدهمشخص مفاهیم با

اشاره  3«تی آی و آکوادهایپر ریسرچ، نودیست، اطلس»توان به افزارها میاین نوع نرم ازجمله. وندررشمی دهیسازمان

 و کندنمی فکر یانهرا. زیرا آن نیست صلیا ممفهو به« نظریه» ساختبه  درای قاهیچ برنامه که ستاکرد. الزم به توضیح 

 از که حمایتی انمیز در اریفزامنر هایبرنامه ارما ،ترنیس یرکیف هرمطالع کری در تارطالعا معانی درک هرب درارق

های برنامه برخی. کنندها و اثربخشی خود را مشخص میتفاوت ،نظریه دارند ساخت یتارسرا درپژوهشگر  یارهتالش

                                                           
1. ZyINDEX, Foios VIEWS and Asksam 

2. Ethnograph, Qualpro, Nudist and Hyperqual 

3. Hyperresearch, Nudist, Atlas/ti and Aquad 
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 هاداده اعنوا ایررس ابیریزبا و اریذرکدگ ترقابلی یربرخ. نددار یترپیشرفته یتجورجس هایقابلیت ،ستهد ینا اریفزامنر

 ننداتومی خاصی افزارهایسخت از دهتفاررسا اررب هابرنامهرا دارند. این « صوت و فیلم ،یرروتص»همچون  متن غیرازبه

 نمایش شما ایبر را آن و ترسا یلمرف قسمت امکد در ،ستا گرفته خاصی کد که فیلم از ایهرقطع هرک کنند مشخص

 به درقا هاآن همه لیو ،کنندمی هخیرذ طالعاتیا بانک در را یرفیکاگر یروارتص اری،زرفامنر هایبسته از ریبسیا. هنددمی

 1«دئو الگردئو و ویویتلوگال، سی وی»توان به های با قابلیت کار روی فیلم میبرنامه ازجملهبا فیلم نیستند.  دنررک رکا

 . (1386یمانی و همکاران، ) اشاره کرد

  

 های ساخت شبکه مفهومیبرنامه. 08-9-1

 تا سازدمی دراررق را وی هرربلک ،دهدآن را می ایشررمآزساخت نظریه و  زهجااپژوهشگر  به تنهانه ،هاارفزانرم عنو ینا

 ارمتغیره ایررس ارب هدرش لرمتص صورتبه را متغیرها نداتویمپژوهشگر . درکن رارکمند نظام یرفیکاگر یهاشبکه با

 صورتبه هاشبکه. شوندمی کیلرتش هانآ ینرب تتباطاار و مفاهیم ،هاداده از هاشبکه .ببیند صخا تباطیار ملاعو توسط

 ینربموجود بط روا و ارهداده و مفاهیم از که هستند قعیوا اییرمعن هایشبکه بلکه ،نیستند شدهترسیم ستد با هایشبکه

 (. 1386)یمانی و همکاران،  اشاره کرد 2«و مکاسم نت »توان به ها میاین نوع برنامه ازجمله .شوندمی ساخته هانآ

 

 افزارها در مطالعات کیفی . موارد استفاده از نرم08-4

خوبی شناخت. را به فرمختل یهاارفزامنرهای باید ظرفیت موردبررسیبا موضوع  تحلیلیهای یتژاسترابرای همخوانی 

رای ب ارما است استفادهقابلپرداز فارسی در دسترس و های کیفی از طریق واژهافزارهای تحلیل دادههای نرمبرخی قابلیت

بر  اررهداده لررتحلیوهررتجزی. نیاز است سیرفا نمتو با  رکا قابلیت باهای خاص ارزرفامررنبه  هپیچید هایتحلیل

« شدهآوریجمع یاررهداده از وهیررنبا یررمعن ارری موررمفه نارربی و یزرریردهالوررش ،یمررتنظ ،ینودررت» دررینافر

 آن دنررک دهارپی قرطری از تنرم زیارسدهماآ»اغلب در اموری چون  کیفیهای دادهتحلیل افزارهای رایج نرم تأکید دارد.

 ،«تطالعاا زیساهخیرذ» ،احبه«رمص حنهرص یارهترشددایا یرحت و همصاحب نمتو یشایرو» ،ه«ریانرا  کرکم هرب

 ینررهمچن. کنندکمک می فررمختلهای کلررش  هررب تاررطالعا ابیرریزبا و دنررک هخیرذ» و مقاله« و ارشگز »نوشتن

به شرح  همشاب و نگوناگو ظایفو از طیفی هرئارا به درقا ،کیفی تمطالعا به طمربو تخصصی یهاارفزامنر بررغلا

 . (1386)یمانی و همکاران،  هستند 7-51جدول 
 

 

 

 

                                                           
1. Vitlogal, CVideo and Videologger 

2. Sem net and MECA 
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 ای در مطالعات کیفی افزارهای رایانه. موارد استفاده از نرم3-08جدول 

 توضیح موارد ردیف

    آوری داده در میدان جمع  مهنگا هشد شتددایا اردمو ثبت ثبت یادداشت میدانی  1

 های میدانی شتدادیا دنکر دهپیا یا نوشتن پیاده کردن 2

   های میدانی یادداشت ینگرزبا یا شگستر ،تصحیح ویرایش  3

 یبعدهای رای بازیابیب متن از قطعاتی به یکلید واژه یا برچسب لتصاا کدبندی 4

 هشد دهیسازمان طالعاتیا بانک یک در متنداری نگه ذخیره 5

جستجوی  منجاا همچنین ه،مشاهد ایبر هاآن دادن ارقر سسترد رد و متن در مرتبط تقطعا دنکر ننشا جستجو و بازیابی 6

 منطقی یهارتواپرا از دهستفااپیشرفته با 

 قطعات کدگذاری شده دهیسازمانمرتب کردن و  مرتب کردن 7

برقراری ارتباط بین  8

 هاداده

 اطالعاتای از ها یا شبکهها، خشهیکدیگر )لینک(، ساخت طبقهمرتبط ساختن قطعات متنی به

 بردارییادداشت 9

 شخصی

 ای برای تحلیلعنوان پایههای اطالعات بههای شخصی یا پیشنهادها بر برخی جنبهنوشتن برداشت

 های تحلیلی به کدها یا متن( تر اطالعات )ضمیمه کردن یادداشتعمیق

 ها یا موقعیت کلمات یا عباراتها، ترتیب دادهشمارش فراوانی تحلیل محتوا 11

 شده دهیسازماندر یک فرمت  شدهانتخابهای داده دادن قرار هانمایش داده 11

 اثبات -گیرینتیجه 12

 هاصحت داده

 ها کمک به تحلیلگر در تفسیر اطالعات و تأیید یافته

 هامند، منطقی و منسجم در مورد یافتهارائه توضیح نظام ساخت نظریه 13

 ها ها و نظریهیافته دهندهنشانر ایجاد نمودا نقشه گرافیکی  14

 نویسیگزارشبرای  هاقولنقلاستخراج  هاقولنقل 15

 ها آماده کردن نمودارها بر اساس یافته نمودار 16

 های بین کار و گزارش نهاییگزارش سازیآماده نویسیگزارش 17

وارد  آسانیبه تا کرد تایپ wordمانند  پردازیواژه ارزررفامرررن دررا  اررهدادهتوان می ،لررتحلی وعرررش ازقبل      

 آدرس ،تنرم هایقسمت تمامیبه ،شدوارد  هاداده که مانیز. دنورش یرکیف یارهداده لرتحلی یرتخصص یهاارفزا

 بعدازاین. کرد خصرمش را درک هر قیقد موقعیت و آدرس انوربت ارهداده یدرکدبنهنگام   تا یابدمی صختصاا خاصی

 رره به هاارفزامنر از دهستفاا با هشگروپژ. دشومیآغاز  دهارک ینرب طارتبار اریرربرق و لارتصا درینافر هرک ستا مرحله

 داریمعنا هایبخش به را قسمت هر و داده، صختصاا ایرهشما طالعاتیا هپایگا در دموجو تنرم طورخط از کری

 آن در که ترسا تنرم یک زا قسمتی د،شومی هنامید نیز تحلیل حدوا یا دارمعنا حدوا که ،بخش یا قطعه. کندمی تجزیه

 شربخ یا قطعه هر .باشد درکقابل متن بافت از رجخادر  حتی هرک ایگونهبه دارد دورجو جامع تطالعاا از هفقر یک

    آن با قطعه که یسطر رهمارش با را بخش یا قطعه هر هشگروپژ باشد. شتهداای ازهندا اری لورط رره درناتویرم

  کند.می تعیین ،یافته خاتمه آن در هرک   یطررس  رهمارش و شدهشروع
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 های کیفی افزارهای تحلیل دادهترین نرم. مهم08-0     

 است.  شدهمعرفی 8-51 های کیفی در جدولافزارهای پرکاربرد تحلیل دادهترین نرمبرخی از مهم
 های کیفی رد تحلیل دادهافزارهای پرکارب. برخی نرم1-08جدول 

 توضیح افزارانواع نرم ردیف

1 AtlasTi  و کشف، مقایسه، استخراج، مدیریت، برای ابزارهاییگراندد تئوری  و دارای  در هاداده با کاربرای 

 هاداده انبوه دارمعنی هایبخش دوباره بازسازی

2 NVivo در حلیلوتتجزیه عمیق سطوحو  ایچندرسانه اتاطالع یا غنی بسیار متون بر مبتنیهای برای پژوهش 

  هاداده از بزرگی یا کوچک حجم

3 MAXQDA ترکیبی و کیفی هایروش توسط شدهگردآوری هایداده وتحلیلتجزیه برای 

4 Hyper research  مختلف هایگزارش تولیدو  هشد اریکدگذ هایداده یابیزبا و اریکدگذ ،کیفی تحلیل قابلیتبا  

5 Nud*ist سطح پنجطی  در کیفی داده تحلیل  

6 AnSWR  هشوپژ از وتمتفا ارشگز عنو 31 از بیش تولید امکانبا 

 صورت موقت وجود دارد.برداری رایگان از نسخه آزمایشی بهافزارها امکان بهرهدر اغلب نرم     

 

 AtlasTi اطلسافزار . نرم08-1

 بازسازی و کشف، مقایسه، استخراج، مدیریت،» برای ابزارهاییو برخوردار از  تئوری گراندد در هاداده با ارامکان ک

، «فازی هایدیاگرام از داده استخراج» امکاناتافزار دارای است. این نرم «هاداده انبوه دارمعنی هایبخش دوباره

-می عالوههب. است« اییدوت انجماد هایسیستم در توزیع ضریب محاسبه» و« فازها حجمی و جرمی درصد محاسبات»

تصاری ابتدای با نام اخ  Atlas-ti فلسفه اصلی اصولانتقال داد.  نیز Excel گسترده صفحه به را افزارنرم هایداده توان

 است.  9-51کلمات به شرح جدول 
   VISEعنوان اصول فلسفی اطلس نی آی به. 3-08جدول 

 توضیح افزارانواع نرم ردیف

1 Visualization تجسم 

2 Integration سازییکپارچه 

3 Serendipity اندازی قالب 

4 Exploration اکتشاف 

 عنادارم تحلیلغیرقابل هایدادهیا « ساختبی هایداده» به مندنظام یرویکردایجاد  برای متنوعی ابزارهای افزارنرم این    

 صوصخهب کیفی هایوتحلیلتجزیه برای قدرتمند کاری محیطآی با افزار اطلس تیدارد. نرم آماری رویکردهای توسط

 هاییلتحل اب کمی هایتحلیل جایهبافزار این نرم. است «ویدئویی و صوتی گرافیکی، متنی،» هایداده بزرگ هایگروه

 هایداده تپش در پیچیده هایپدیده کشف بهپردازد و می هاآن معنی تفسیر و هاداده دربرگیرنده عناصر تعیینبه  کیفی

 است.  11-51افزار به شرح جدول این نرم محاسبات. کندمی کمک ساختبی
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   Atlas-tiافزار . انواع محاسبات نرم81-08جدول 

 انواع ردیف

  مشخص فاز دو ناحیه در اهرم قانون محاسباتانجام  1

 آن رسم و فازها نظری چگالی و فازها حجمی و وزنی درصد محاسبه 2

  Excel افزارنرمی آن به هادادهامکان ارسال  و فازها حجمی درصدمحاسبه  3

 اتترکیب چگالی تغییراتهای برداری و تعیین با داد محاسبه انجام 4

  مناسب گرافیکیترسیم ارتباط  5

  Liquidus و solidus خطوط برداریداده از استفاده بامحاسبه میانگین ضریب توزیع در یک بازه دمایی مشخص  6

  گیریینمیانگ و یابیرونو مشخص کردن مقدار با د دلخواه دوتایی سیستم هر برای دما به نسبت توزیع ضریب تغییرات رسم 7

 از قسمتی یا متن با هابرچسب یا و کدها بین پیوند دیجاا ایبر ارفزامنر ینا است. کد بر مبتنیساز نظریه ارفزامنر یک     

 سترسیدپژوهش  هاینمونه بارهدر یتطالعاا به هابرچسب و کدها یجستجو ادامه پژوهشگر با در .رودمی کار به متن

 شدهآوریجمع یهاداده رساختا از مفهومی مدلی وت،متفا یهامقوله در هابندی کدرده با ارفزامنر ینا همچنین کند.می اپید

-تجزیه قابلیتافزار اطلس تی آی است. نرم «هاایحرفه و ندیامبت» ایبر هنمارا فایل دو دارای ارفزامنر. این دهدمی ئهارا

 دهستفاا با هاداده تحلیلوتجزیه افزارنرم ینا صلیا شاخصه. دارد را «تصویر و تصو ،متنی»های فرمت درها داده تحلیلو

خوانده  (HU)رمنوتیک واحد ه اصطالحبهافزار پژوهش در این نرم هر یهاداده که صورتبدیناست.  هرمنوتیک روش از

 از بعد . ختداپر هاآن اریکدگذ به انتومی« هاافگرراپا یا و رتعبا ت،کلما» قالب در هاداده دنکر واردشود. پس از می

افزار این نرم همچنین. کرد هخیرذ و همشاهد دارنمو یا متن مانند مختلف لشکاا در را اهلخود یهاداده انتومی اریکدگذ

از  SPSSافزارهای های کمی را هم دارد. برای نمونه نرمداده تحلیل یهاارفزامنر سایر به موردنیازهای داده لقانتا قابلیت

 رنتشاا ایبر مکانیا دارایاطلس  افزارنرمافزار را بخوانند. های این نرمتوانند دادهمی Microsoft Excelو  بعد به 6نسخه 

 وب صفحه قالب در را شدهانتخاب تطالعاا انتومی که صورتبدین. است وب تصفحا روی بر شدهذخیره تطالعاا

 . دکر منتشر ینترنتا در و دنمو دیجاا طتباار مختلف تصفحا بین حتی و دکر هخیرذ

 

 NVivo ویوو انافزار . نرم08-3

 تمامی افزارنرم ینابا  .شودهای کیفی استفاده میداده «تحلیلویهو تجز دهیسازمان، آوریجمع»برای  افزارنرم ینا

-ها میداده ینا .خواهند شد دهیسازمان نیکیولکترا وژهپر یک رتصوبه شدهآوریجمع «تطالعاا و ارکمد د،سناا»

برخی  باشد. موردبررسیباره نمونه در هشگروپژ «رفکاا و ربتجاها، شنیده ،هاهیدداطالعات، »انواع  شامل نداتو

 ،هاداده توصیف»مانند  هیمیمفا باناآشنا  وپژوهشگران مبتدی  ایبرک راهنمای خوب ی را ارفزانرم یناکارشناسان 

 سیلهو یک انعنوبه، های کیفیجرای پژوهشا درافزار قابلیت باالیی منردانند. این می« ییروا و پایایی و هاداده تحلیل

-تحلیل داده و دهیسازمانآوری، جمع» ازجمله قیقتح منجاا حلامر تمامی. در استفاده از آن باید دارد اردستاندا تباطیار

 . کنند درک را دموجو تطالعاا حتیاربه نندابتو ننندگااخو تا دشو حیاطر دراستاندا صورتبه« ها
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با  ایانهچندرس اطالعات یا غنی بسیار متون بر مبتنیهای و پژوهش کیفی هایداده وتحلیلتجزیهبرای  افزارنرم ینا     

 هیساماند و کردن مرتب بندی،طبقه»است.  شدهطراحی هاداده از بزرگی یا کوچک حجم در وتحلیلتجزیه قعمی سطوح

 عالوه. آورد حساببه افزارنرم این امکانات از توانمی را «هاآن وتحلیلتجزیه راهنمایی و هاداده رابطه بررسی اطالعات،

را  هاداده  NVivo. کند شناسایی را هاداده روند و بیازماید را خود شپژوه هایتئوری که دهدمی اجازه محقق به این بر

 ساده، غنی، هایمتن Word، PDF، Excel دیجیتالی، تصاویر ها،فیلم صوتی،» هایفایل ازجمله مختلفی هایقالب در

 زا را هاداده توانیم. کندمی پشتیبانی «یوتیوب تویتر، بوک،فیسمانند  اجتماعی هایرسانه هایداده و سایتوب

 وارد Evernote  و word، Excel، Spss Statistics، Surveymonkey ،EndNote، OneNote نظیر کاربردی هایبرنامه

 .کرد

 

 MAXQDA ا د کیو مکس. 08-1

 شدهگردآوری هایداده وتحلیلتجزیه برای ایحرفه افزارینرم MAXQDA (Qualitative Data Analysis) افزارنرم

 هایداده لتحلی در. نیست روشی یا پژوهشی رویکرد یک به محدود افزارنرم این. است ترکیبی و کیفی هایروش توسط

 استفاده هبرنام این از توانمی «تحلیل محتوا و روایت تحلیل ،مانگفت تحلیل متمرکز، هایگروه مصاحبه،» از آمدهدستبه

 اتصال و تصاویر و هاگزارش به آسان دستیابی ها،داده انواع تفسیر و نویسیهحاشی کدگذاری، ارزیابی، ،دهیسازمان. کرد

 .است افزارنرم این هایقابلیت ازجمله دیگر پژوهشگران با گذاریاشتراک و

 

 Hyper Researchافزار  نرم .08-3

 تولید» ،«هشد اریکدگذ یهاداده یابیزبا» ،«هاداده اریکدگذ» ،«کیفی یهاتحلیل»توان به افزار میهای نرماز قابلیت

 ت،صو ،هادارنمو ،تصویر ،متن قالب در هاارشگز تحلیل و تولید» ،«پژوهش ماتما در و حین در مختلف هایگزارش

 . ستا انبررکا دهستفاا ایبر نساآ  یهنمارا یمنو یک دارای افزارنرم ینااشاره کرد.   «فرضیه ساخت و ،یدئوو

 

 Nud*istافزار . نرم08-81

 .است شدهمعرفی 11-51جدول کارکردی از پایین به باال در  سطح پنجدر  کیفی داده تحلیل ارفزامنراین 
 Nud*istافزار . سطوح عملیاتی در نرم88-08جدول 

 سطوح ردیف

   افزاربه نرم واردشده کیفیهای داده و تطالعاا یابیزبا 1

 متنی هایداده و تطالعاا مدیریت 2

  هاداده اریکدگذ و یابیزبا 3

 هشد اریکدگذ تطالعاا سساا بر ریتئو و فرضیه تولید 4

 دموجو هایداده و تطالعاا از مفاهیم شبکه تولید 5
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 AnSWRافزار . نرم08-88

 از دهستفاا دراست. و حتی محدود و انفرادی  هیوگرانجام کار  و سیعودر سطحی  کیفیتحلیل داده ی با قابلیت ارفزامنر

. باشد شدهطراحیمند نظام یسیر و علمی لصوا پایه بر باید هشوپژشرط اساسی الزم است. نخست پیش سه ارفزامنر ینا

 در هم به مرتبط یهاداده. یعنی عوامل و باشد شدهتعریف و دهیسازمان ،هشوپژ در گیدگستر و پیچیدگی هرگونه دوم 

 سساا بر ابتدا از د،شومی افزارنرم وارد کهای داده هر شوند. سوم اینکه مشخص هشوپژ ایبتدا در منطقی نظم یک

 . باشد شدهتعریف د،خو بهمربوط  یا متغیرهای ملاعو ،کترهاراکا

 از نداتومی  هشگروپژاست که  هشوپژ از وتمتفا ارشگز عنو 31بیش از  تولیدامکان  ارفزا ینا منر صلیا شاخصه     

 کند.  دهستفااامثال آن  و ماتریس اول،جد ،متن قالب در هشوپژ معرفی و دنکر خالصه ایبر هاارشگز ینا

 

 های کیفیافزارهای تحلیل دادهاستفاده از نرم بندیجمع. 08-81

  است.  شدهارائه 12-51در جدول های کیفی افزارهای تحلیل دادهی استفاده از نرمبرخی از مزایا
 کیفی هایداده یلتحل رهایافزانرم از استفاده مزایای. 81-08جدول 

 توضیح موارد ردیف

 تارطالعا از سیعیو حجم مدیریت ناییاتو تررربیش یررثربخشا 1

 افزارتر پس از تسلط بر نرمانجام کار بیشتر در زمان کوتاه قتو در وییرجرفهرص 2

  هشیو دنبو قیقد و فنعطاا قابلیت 3

 تطالعاا با ردبرخو

ی تجورجسو همچنین   کدها قرتلفی و دنررک جاجابه ،کدها فحذ اری،کدگذ نمکاا

  هاآن به  شتددایا صورتبهها هیدااضافه کردن  وکدها 

 و امکان ارزیابی از ابعاد مختلف ارزرفامنر سطها توتر دادهتر و کاملدقیق سیربر هاداده راررعتبا و حتررص یشازررفا 4

با ظرفیتی  هاداده بین بطروا سیربر ،پیشرفته یجستجو اری رمتنربا از یررگیهرربه ترپیچیده هایتحلیل ماررنجا ناررمکا 5

 فراتر از توان معمول انسانی 

  است.  شدهارائه 13-51ر جدول دهای کیفی افزارهای تحلیل دادهاستفاده از نرمبرخی از معایب 
 فیکی هایداده تحلیل در کامپیوتری رهایافزانرم از استفاده عایبم. 89-08جدول 

 توضیح موارد ردیف

 هرب امقدا ،کم حجم ارب تارطالعا قرعمی تحلیل جایبهاینکه پژوهشگر  لحتماا انیرمع جایبه کمیت بر  تمرکز 1

 . کند اطالعات از یعیرسو مرحج طحیرس لرتحلی

 تحلیلرویکردهای  سازی یکنواخت 2

 کیفیهای داده

 و اررهداده لررتحلی در ییاتقرررسا دررریکرو هرمزال کهتخصص  عنصرکمرنگ شدن 

 . ترسا ومیرمفه بچورچا و اررههررطبق اختررس

 و     اریکدگذ به ازحدبیش دادن زمتیاا 3

 ابیریزبا

 ازکه  اندشدهساختهگراندد تئوری  انگرررهشوپژ طررتوس اررهارفزامرررن از رییارربس

باید توجه داشت که  .گیرندمی هبهرنظریه  ساخت ایبر یابیزبا و اریکدگذهای روش

 دهندهنشان اریذررکدگکدگذاری نیست.  یررکیف یهاداده لررتحلی روش اررتنه

    معنی تقطعا ینا که باشند قبامر دربای انگررهشوپژ. است تقطعا به هاداده شکستن
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 بر ازحدبیش  تأکید .ندهند ستد از مربوطه هرمینز از رجارخ را دخو قعیوا

 . ودبر داده صلیا ممفهو تا دشو بموج ستا ممکن اریکدگذ

 هاداده قعیوا معانی فتنر ستد از بهتواند منجر ها میپژوهشگر از داده گرفتن فاصله هاداده از قرمحق رفتنرگ لهرفاص 4

 ترعل اول، هرهلو در دورخ که ودبر ینرب از هادادهانسانی  دبعاا درنتیجه و دشو

 . ستا دهبو هشوپژ یرکیف هایروش مارنجا لیرصا

 . زدسامی  فمنحر هاداده درباره عمیق تفکر از را  گررهشوپژ فنّاوری از بررنامناس دهتفاررسا 5

 دارد ترقو فصر و هزینه به زنیا هاآن یگیردیا و اریخرید وقت و هزینه  فرررص 6

 به کار اعتباربخشیبرای  افزاربرای انتخاب این نوع نرم انهشگروپژ سایر بر رفشا فشار روانی برای استفاده 7

 های بازاری کاهش قدرت انتقاد پژوهشگران در آینده به دلیل رقابت   افزارهامرررن ندررش ریاررتج 8

 ،ژوهشپ ماهیت» بهنتیجه گرفت که این امر  طوراینتوان می افزارهای تحلیل داده کیفیبندی استفاده از نرمجمعدر      

 شتهدا بنتخاا حق باید ارههمو انهشگرو. پژدارد بستگی« ستررررسد در ابعرررمن وپژوهشگر  هرررتجرب ،هرررمطالعحجم 

 باید انهشگروپژ ،کیفیهای پژوهش در رفترپیش و آوری،ورن ،ورن درعقای ،ترخالقی ع،ورتن از حمایت منظوربه. ندرباش

 هر شدهبیان معایب و یاامز به توجه اب. کنند تحلیل« هاروش و السؤ ف،هد» سساا بر را کیفیپژوهش  هر هایداده

 یعرسو هاداده حجم گرا. دکر هداخو وتقضا ردمو ینا در سسترد در تمکاناا و هرمطالع یطاشر به توجه  با هشگروپژ

 کری ترعایر با و باشد شتهدا نظر درها را پژوهشگر باید تمام محدودیت .ستابهترین راه  ارفزامنر از دهستفاا ،درباش

 به توجه عین درنمونه باید دقت داشت که  ایبر .برساند قلاحد به را هایتودمحد نریا هرک درکن عیرس ت،ارکن یررس

ها مصاحبه رمکر ننداخو ارب ورفت نگ لهرفاص هاداده از و ادند ستد از را هاآن تفسیر قرعم و ترکیفی ،هاداده کمیت

 با و دنگیر یشرپ را انیریکس هریرو ،هددمی منجاا که مختلفی ایهپژوهش در همچنین. ها شودطور عمیق درگیر دادهبه

 و تحلیل رورمح در را دورخ ،دیگرعبارتبه. کند گیریتصمیم هاداده یررتفس و تحلیل هشیو ردمو در هاداده عنو به توجه

 تحلیل ایررب ارزرفامررن بارنتخادر  باید ،مهادا. در کند دهستفاا یرکمک ارزربا عنوانبه تنها ارفزانرم زا و هدد ارقر تفسیر

 ها و امکانات دقت داشت. ، نوع دادهپژوهشبا توجه به شرایط  هاداده

 ایررب برمناس ارزرفامنر بنتخاا ایرز ،نیست ممکن کیفی هایداده لرتحلی ایررب ارزرفامررن رینربهت دنررک مشخص     

 باید    هرک رارنتظا ردورم قتو ،یانهرا بر تسلط و شناییآ انمیز» قبیل زا ملیاعو به و باشد وتمتفا نداتومی هشگروپژ هر

 عنو و د،شو تحلیل ستا ارقر که خاصی وژهپر ،ستا شدهداده صارختصا رارک نریا هرب که ایهزینه د،شو مرا ینا فصر

 ینا که تفکر ینا با را دخو و ،کند سیربر را مختلف یارهارفزامررن دربای هشگروپژ.  دارد بستگی «رنتظاا ردمو تحلیل

پذیر بودن برنامه و انعطاف»معیارهای دیگری چون . درنکن وددرمح ،شدهطراحی تحلیل از خاصی عنو ایبر فقط برنامه

 نیز مهم است. « قابلیت استفاده در امور مختلف

برای  یرتخصص و لرکام ارزرفامررن زهنو ماا دارد، دجوو یرکیف هایداده لرتحلی ایررب دیاریز یارهارفزانرم گرچها     

 رکا ینا ایبر اًرمالزا که هاییارفزانرم سایر حتی و سیرفا نگارهایواژهالبته  .نیست سسترد در سیرفا نمتوتحلیل 

 (. 1386)یمانی و همکاران،  هندد منجاا را موردنیاز یارهلرتحلی از یربخش  درندرقا ،درناهدرنش حیاطر
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 مششبخش 

و شناسی مفهوم

یابی در معادل

 پژوهش 
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   ودوپنجاهفصل 

 شناسی در پژوهش  مفهوم
 

 افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی  هدف کلی: آشنایی با انواع نرم

 اهداف یادگیری

  افزارهای نگارشی نرمآشنایی با 

 افزارهای ویرایشی آشنایی با نرم 

 افزارهای نمایشی آشنایی با نرم 
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 مقدمه

های ترجمه متفاوتی دارند یا در منابع مختلف با اسامی شود تا واژگان کلیدی پژوهش که معادلاین فصل تالش می در

ها در این بخش نهادینه ترین معادلشود تا پر اجماع، به بهترین معادل نزدیک شوند. تالش میاندشدهترجمهمتفاوتی 

 ایرشتهبینویژه رویکردهای نظران و بهوهش در میان صاحبشود. این بخش سهم مؤثری در ایجاد زبان مشترک پژ

 خواهد داشت. 

 

 های نزدیک به آن. واژه پژوهش و انواع معادل01-8

 علمی هایفعالیت از «امثال آن و تفحصمطالعه،  ،پژوهش جستجو،» مانند آن هایمترادف و  (Research)پژوهش واژه

-یم اطالق علمی فعالیت مختلف هایشکل همه به عامیانه زبان در واژه این .است ناشناخته امور شناخت هدفبا  انسان

 ساده هایبررسی» ،«دیگران هایگفته در دقت»کاربردهای عامیانه این کلمه تخصصی در اموری چون  ازجمله. دشو

 مأمور یک هایبازجویی» ،«آموزدانش توسط کتب مطالعه» ،«روزنامه یکعمیق  مطالعه» ،«هاپدیده و اشیاء افراد، درباره

 خواه ،مشکل یک با انساندر این تعبیر نادرست پژوهش بر هرگونه برخورد و امثال آن است. « بازپرس یک یا انتظامی

 و آوریجمع منظم فرایند»ترین محور تعریف پژوهش شود. اما مهماطالق می جستجو و انواع غیرروشمند ای روشمند

 است. « معین دافیاه برای اطالعات وتحلیلتجزیه

 بهرایی گاثبات نگرش با تعاریف این یشترچون ب که است شدهارائه پژوهش مفهوم از زیادی تعاریف علمی، زبان در     

یافتن » با تأکید بر« پژوهش»اند باعث شده است که برخی کارشناسان، نشان داده« تجربی علم» را علم اغلب رویکرد علم

 را از پژوهش متمایز بدانند. جالب است که حتی اغلب کتب« علوم انسانی»و توجه بیشتر به « حقیقت مبتنی بر واقعیت

 هکبر این باور هستند « علوم انسانی»است. متخصصان « یپژوهش»نگاه و رویکرد همان « انسانی علوم در پژوهش روش»

 تردید بدون که دارد سؤاالتی آینده و گذشته غیرمادی، و مادی از اعم هستی، جهان مختلف هایپدیده درباره انسان

ه از هر نحوی انتخاب شود ک. بنابراین باید تعریف پژوهش بهرسید شناخت به هاآن درباره «تجربی پژوهش» با تواننمی

کرد با همین روی« پژوهش»پاسخگو باشد. بر این اساس در این مرجع « علوم تجربی و علوم انسانی»دو منظر کارشناسان 

 رد. گیقرار می موردتوجهرای پوشش تالش روشمند برای پاسخ به سؤال، حل مسئله و یافتن حقیقت و مفهومی ب

است که «  Research»و معادل انگلیسی « تحقیق»ای فارسی با معادل عربی عنوان کلمهبه« پژوهش»با این رویکرد       

  رود.کار میبهیا شناخت حقیقت  مند برای رسیدن به پاسخ سؤال یا حل مسئلهبر جستجوی مکرر و نظام

ها در منابع مختلف با عنوان پژوهش و تحقیق ترجمه های متعددی در حوزه پژوهش وجود دارد که اغلب آنواژه      

ها با پژوهش و دیگر مفاهیم مشابه به همراه معادل های آنترین این واژگان و تفاوتبه مهم 1-52شوند. در جدول می

 است. دهشارائهمناسب 
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 Research. انواع مفاهیم نزدیک به پژوهش یا 8-01جدول 

 معنی و معادل فارسی واژه ردیف

1 Research  یا مسئله حل یا سؤال پاسخ به رسیدن برای مندنظام و مکرر جستجویپژوهش یا تحقیق به معنای 

 حقیقت شناخت

2 search جستجو به معنای اقدامی برای کسب اطالعات محدودتر 

3 Investigation انتالش کارآگاهخاص مانند  در زمینه ی تخصصیکاوش به معنای جستجو  

4 Inquiry اطالعاتپاسخ یک سؤال جزئی یا درخواست وجو به معنای جستجو برای یافتن پرس 

5 Probing کاوری به معنای عمیق شدن جستجو در یک موضوع محدود و مشخصژرف 

6 EXploring ها و رویکردی در روش پژوهش عنای تالش برای شناخت ناشناختهاکتشاف به م 

 Question  یا اطالعات سؤال کردن یا تالشی برای دریافت پاسخ 

 

  بردارینمونه. 01-1

گیری،  نمونه»چون  دیگری های مختلفاست که در فارسی برای آن ترجمه Samplingمعادل کلمه  بردارینمونه

عنوان به« گیرینمونهبرداری و نمونه» هایشود. در این مرجع عنوانمی« نمونه و دیگر مواردبرداشت نمونه، انتخاب 

 است. شدهانتخاب هابهترین و فراگیرترین ترجمه

 

 . پیشنهادها01-9

عنوان غلط رایج به شکل است که در اغلب موارد به Recomendationsیا  Suggestions  پیشنهادها معادل کلمه

یح نیست. صح« ات»آن با  بستن جمعای فارسی است بنابراین کلمه« پیشنهاد» کهازآنجاییشود. نوشته می« تپیشنهادا»

شود. همچنین برای تأکید می« پیشنهادها»های پژوهشی، بر معادل های مرتبط گزارشدر این مرجع در تمامی بخش

معادل  «پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی»برای و « پیشنهادهای کاربردی»معادل « پیشنهادهای برخاسته از تحقیق»

   گیرد. مورد تأکید قرار می« پیشنهادهای پژوهشی»

 

 . تفاوت کمیته راهبردی و کمیته راهبری01-4

است. « Steering Commitee»و کمیته راهبری معادل کلمه « Strategic Commitee»کمیته راهبردی معادل کلمه التین 

 است.  شدهارائه 2-52در جدول  تفاوت این دوم مفهوم
 . تفاوت دو مفهوم کمیته راهبردی و کمیته راهبری در مطالعات راهبردی 1-01جدول 

 توضیح مفهوم ردیف

 ریزی راهبردی و شامل افراد متخصص و خبره نقش مشاوره برای برنامه کمیته راهبردی 1

 وریت و اهداف سازمان و شامل مدیران ارشدنقش هدایت و هماهنگی سازمان در مسیر مأم کمیته راهبری 2
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 برای هر موضوع پژوهشی 3C. مفهوم 01-0

 روشن باشد.  کامالً 3-52در این رویکرد مفهومی تأکید بر آن است که هر موضوع در سه ویژگی به شرح جدول 
 . تفاوت دو مفهوم کمیته راهبردی و کمیته راهبری در مطالعات راهبردی 9-01جدول 

 توضیح هوممف ردیف

1 Context )موضوعیت دانشی )برآمده از بستر دانش 

2 Content داشتن محتوای مشخص 

3 Concept  داشتن مفهوم مشخص 

 

 ها . اقدام پژوهی و سایر معادل01-1

 تحقیق» ،«عمل در تحقیق» ،«پژوهى اقدام»هایی چون در متون مختلف از ترجمه «Action research» اصطالحبرای 

 در «هىپژو اقدام» واژه از استفاده کثرتاست. در این کتاب با توجه به  شدهاستفاده «نگرعمل تحقیق» و «عمل با توأم

 . است شدهاستفادهمعادل و معرف اصلی  عنوانبهها از آن ترجمه دیگر به نسبت منابع

 

 یا ارزیابی متون علمی   داوریانواع . 01-3

تأکید دارد. این مفهوم در متون « های هنریمتون، فیلم، کتاب، موسیقی، بازی و نمایش»ع بر ارزیابی انوا« Review»کلمه 

انواع متون علمی با مفاهیم مختلفی از علمی کاربرد زیادی دارد. برخی از کاربردهای فراگیر این مفهوم در متون علمی در 

  است.  شدهارائه 4-52به شرح  و ارزیابی داوری
 و  ارزیابی متون علمی فاهیم داوری . انواع م4-01جدول 

 توضیح مفهوم ردیف

1 Peer reviewed هدف از این شود اما معنای درست آن داوری علمی و دقیق است. داوری همتا ترجمه می عنوانبه

 نوع داوری اطمینان از کیفیت مقاله است. 

2 Systematic review  برای  مندهای نظامور ادبیات پیشینه با استفاده از روشمرمطالعه و نوعی مند یا مرور نظامارزیابی و

  گیرد.های کمی یا کیفی مورد پژوهش قرار میکه در آن داده است دومدستهای آوری دادهجمع

3 Literature review  پژوهشی حوزه یک در شدهانجام هایپژوهش ضعیتمرور ادبیات پژوهش یا مرور وارزیابی و 

 خاص 

4 scope review سرعت و مشخص کردن در یک حوزه خاص مطالعاتی با آوری موضوعات کلیدی و اساسی جمع

 محدوده کلی مطالعات انجام شده 

5 Mapping Review بررسیبا  مطالعاتی نوع چه»در مورد سؤال پژوهش  اینکه تعیین برای ادبیات جستجوی 

 «معیتجنوع » و «هاآن ارزیابی نتایج نوع» ،«شده داده نشان داده پایگاه» ،«رانتشمحل ا» ،«سیستماتیک

 است.  موردبررسیدر زمینه  ساختار و بندیطبقه طرح یکی برای ایجاد روشوجود دارد. 

6 Book review  صوری، ساختاری و محتوایی»ارزیابی و نقد کتاب از ابعاد مختلفی چون » 
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 . داوری همتا )علمی و دقیق(01-3-8    

 شدهنوشته، مقاالت محور اصلی در نشریات پژوهشیعنوان بهبر نقش داورانی تأکید دارد که  Peer reviewمفهوم  

داوری مبتنی بر این رویکرد به اعتبار پژوهش  دهند.توسط افراد کارشناس دانشگاهی را مورد داوری و ارزیابی قرار می

شود. در نظام دانشگاهی این ر جوامع پژوهشی میها دمند برای ارزیابی همراه با گسترش شبکهو ایجاد یک روش نظام

اوری بر فرایند ارزیابی پژوهشگران یا دانشمندان بر روی کار دیگر همکارانی تأکید دارد که برای چاپ به یک نشریه د

 ت؛ البته در مواردی نشریاگیرندنشریات با ضریب تأثیر باال از این نوع داوری بهره میاغلب باشد.  شدهارائهعلمی 

این نوع داوری خود دارای  کنند.هزینه داوران نیستند از این نوع داوری استفاده نمیدانشجویی که قادر به پرداخت 

 است.  5-52انواعی به شرح جدول 
 . انواع داوری همتا یا علمی و دانشگاهی   0-01جدول   

 توضیح مفهوم ردیف

1 Single blind review بودن نویسنده برای داور ی نویسنده  اما قابل تشخیصمخفی بودن اسامی داوران برا 

2 Double blind review  مخفی بودن اسامی داوران برای نویسنده و برعکس 

 

 مند . مرور نظام01-3-1

 گیرد برایقرار می موردبررسیمند شکلی نظامای درباره یک موضوع بههای چندگانهمقاله ،مندمرور نظامارزیابی و در 

عیین تنه پژوهشگری ممکن است قصد پژوهش درباره موضوع نقش رسانه در رفتار خرید داشته باشد. او نیاز به نمو

اسناد علمی را برای یافتن مقاالت مرتبط را بیابد و بخواند. در ادامه او  همهآنی درباره موضوع دارد تا بر اساس سؤال

مند دربرگیرنده تمامی مقاالت قرار خواهد داد. اگر این مرور نظامنتیجه هر مقاله و کیفیت آن مقاله را مورد ارزیابی 

عنوان نوع سطح باالیی از مستندات علمی صورت گرفته به« مندمرور نظام»توان گفت که پیشین درباره موضوع باشد می

 ها باشد. ز آنتر ان است به شکل فراتحلیل و در مواردی فراترکیب یا شکلی سادهکاست. در مواردی این اقدام مم

 

   . مرور ادبیات پژوهش01-3-9

 وارد تخصصی بسیار محتوای هدر یک حوزه خاص اما ب شدهانجامهای در مرور ادبیات پژوهش ضمن مرور پژوهش

 نهپیشی بررسى .شودمی برای ورود به بحث و موضوع خوانندهمک به ک باعث ساده زبان به دانش همچون و شودنمی

. نداداده انجام مشابه موضوعات اپژوهش ی این زمینه در دیگران آنچه به است نگاهى و است آن شتهگذ مطالعه ،پژوهش

 تا ،«اندکردهکار چگونه و اندپیشرفته کجا تا ،اندکرده چه» بارهدراین دیگران بداند خواهدمىپژوهشگر  پیشینه، بررسى در

 مسئله حل در هاتالش آن نتایج و هاروش از ضمن در و دهد قرار پیشین هاىتالش ادامه و راستا در را خود کار نیز او

ای یهودهب کارپژوهشی  چنین به پرداختن باشند، کرده حل ترپیش راپژوهشگر  مسئله دیگران اگر. کند استفاده خود

 مقبول، روش با آن حل براى تواندمى است، نداشته قبولى قابل روش یا نشدهحل هنوز مسئله آن اگر اما. بود خواهد
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 دو این. کندمی کمک ئلهمس بهتر شناخت به پیشینه بررسىمتقابالً  و پیشینه بهتر بررسى به مسئله تعریف. شد کاربهدست

 به آن با رتبطم مفاهیم و مسئله از نسبى شناخت اکتشافى، مطالعه با باید محقق ابتدا در. دارند یکدیگر در متقابل تأثیر

 بتواند مسئله، هب نسبت شناخت شدن ترکامل با بساچه. کند ترکامل را خود شناخت پیشینه سىبرر با سپس و آورد دست

 . یابد دست مسئله تردقیق شناخت به تواندمى نیز منابع آن مطالعه با که آورد دستبه پیشینه براى جدیدى منابع

 وضوعم یک در پژوهشگران و نظرانصاحب رآثاو انتقادی  تحلیلی بررسینوعی  پژوهش پیشینه و نوشتارها مرور     

و با توجه به  الگو یک اساس بر و شناسایی را پژوهش زمینه در موجود آثار و متون پژوهشگر، آن طی. است خاص

 ستا ایمطالعه نوشتارها مرور. کند استفاده پژوهش راستای در تا کندمی «نقد و تحلیل بررسی،» را هاآنهدف پژوهش، 

 مشخص موردنظر پژوهش با و یکدیگر با را هاآن ارتباط و ارزیابی را هاآن پیشین، هایپژوهش کردن خالصه ضمن که

 و ثارآ انتقادی و تحلیلی مرور یعنی پژوهش، پیشینه کیفیت به زیادی میزان به پژوهش هر هایهدف تحقق. کندمی

 (. 1391فتاحی، و مهری) دارد بستگی موجود هایپژوهش

 

 مقاله در نشریات پژوهشی  . مفاهیم01-1

 قرار داد.  موردتوجه 6 -52توان به شرح جدول انواع مفاهیم مقاله برای نشریات پژوهشی را می
 . انواع مفاهیم مقاله 1-01جدول  

 توضیح مفهوم ردیف

1 Draft  شود. و همچنان روی آن کار میمتنی که هنوز به نشریه علمی تسلیم نشده 

2 Manuscript  به نشریه علمی برای داوری و پذیرش   شدهرائهامتن 

3 Preprint  گیرد. قرار می موردپذیرشمتنی که توسط نشریه علمی پس از تأیید داوری 

4 Paper  شود. که توسط نشریه علمی چاپ می ایشدهپذیرشمتن 

5 Article  توسط نشریه علمی  شدهچاپمشابه قبل و همان متن 

جای هم و به شدهگرفتهمشابه در نظر  صورتبه« Article»و « Paper»تر منابع دو نوع مقاله پژوهشی در بیش هرچند     

  است شدهاشاره 7-52هایی در بین دو نوع به شرح جدول روند اما در برخی منابع به تفاوتکار میبه

(english.stackexchange, 2015  .)  

 «Article»و « Paper». تفاوت دو نوع مقاله پژوهشی 3-01جدول 

 توضیح نوع مقاله ردیف

1 Paper شوند. یا کیفیت عادی که در نشریات معمول پژوهشی چاپ می های دانشجوییمقالهر تأکید ب   

2 Article وند. شهای پژوهشگران و دانشمندان با کیفیت باال که بیشتر در نشریات سطح باال چاپ میاغلب تأکید بر مقاله  

 

 

 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

665 

 . انواع مفاهیم کاربردی در نشریات علمی 01-3

فاهیمی گونه نشریات، آشنایی با مهای الزم در ارسال مقاله به اینبرای آشنایی با نشریات علمی التین و باال رفتن ظرفیت

 مفید است.  8-52به شرح جدول 
 . انواع مفاهیم کاربردی و مهم در نشریات علمی 1-01جدول 

 توضیح مفاهیم ردیف

1 Proof  مقاله یا متن آماده چاپ 

2 Score Sheet  صفحه امتیازدهی داور به مقاله 

3 Author name نام نویسنده 

4 Instructions دستورالعمل نشریه برای ننوشتن مقاله یا داوری در نشریه 

5 Submit  ه ه توسط داور بدر فرایند داوری یا ارائه مقاله داوری شد گرفتن قرارارسال مقاله به نشریه برای

 نشریه

6 Accept داور  ازنظرو چاپ شدن بودن مقاله  پذیرشقابل 

7 Minor Revision  داور ازنظرنیازمند اصالحات جزئی توسط نویسنده برای گرفتن پذیرش 

8 Major Revision  داور ازنظرنیازمند اصالحات اساسی توسط نویسنده برای گرفتن پذیرش 

9 Reject & Resubmit شود و نویسنده باید با اصالحات اساسی مجدد آن را به مقاله از دید داور در این مرحله رد می

 مجله از ابتدا ارسال کند. 

11 Reject  شود و قابل ارزیابی مجدد هم نخواهد بود.رد می کامالًمقاله از دید داور 

11 Confidential 

Cooments 
 شریهنپیشنهادهای محرمانه داور برای دبیر 

12 Editor کندنشریه که نقش کلیدی و اجرایی را در نشریه علمی ایفا می دبیر. 

13 Assistant Editor د )مشابه کناز سوی سردبیر ایفای نقش می واگذارشدههای دستیار دبیر که با توجه با مسئولیت

 در نشریات پژوهشی داخلی( داخلی مدیر

14 Associate Editor یار از سوی دبیر در سطحی باالتر از دست واگذارشدههای یر که با توجه با مسئولیتدستیار ارشد دب

 )مشابه معاون علمی نشریه( کندسردبیر ایفای نقش می

15 Asterisk های آنالین که قبل از رفتن به مرحله بعد باید کامل شود. در محیط دارستارههای بخش 

16 Review Overdue  اور برای انجام داوری د یافتهپایانمهلت 

17 Decision letter  نامه رسمی از طرف نشریه به نویسنده 

18 Declined رای داوری توسط داورعدم پذیرش مقاله ب 

19 Agreed پذیرش داور برای داوری کردن مقاله 

21 Unavailable  عدم پذیرش مقاله برای داوری توسط داور به دلیل در دسترس نبودن 

21 Rescind  ارسال مقاله به داور برای داوری توسط دبیر 

22 Editor In Chief 

(EIC) 
 دبیر نشریه سر

23 Subscription  عضویت در نشریه 
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24 Entitled ... مقاله معرفی شده با عنوان 

25 Production Editor  .مدیرمسئول نشریه که وظیفه مدیریت نشر و کارکنان نشریه را بر عهده دارد 

26 Peer Review ها را به داوران داوری تخصصی یا داوری همتا یا همترازخوان که به معنی مجالتی است که مقاله

 کند. متخصص و مرتبط به مقاله برای داوری ارسال می

27 Invited Papers  برای ارائه مقاله به نشریه گان نوشتن مقاله یا دعوت رسمی از نویسندفراخوان 

 

 المللیهای بینها و پژوهشگاهکلیدی برای ارتباط با دانشگاه . مفاهیم01-81

-فرصت مطالعاتی و دیگر فعالیت یا وآوری داده یا همکاری پژوهشی بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران برای جمع

 نیاز دارند. 9-52های پژوهشی به شناخت مفاهیمی به شرح جدول 
 المللی های بینها و پژوهشگاهگاه. مفاهیم پایه برای ارتباط دانش3-01جدول 

 توضیح انواع ردیف

1 Program requirements های برنامه یا مروری بر برنامه آموزشی نیازمندی 

2 Coursework مواردی چون: تمرین،  و شاملدادن آزمون  یجابهآموزی تکلیف دانشجویی یا دانش

 شی آزمایش، پژوهش یا نوشتن کتاب، مقاله و گزارش پژوه

3 extracurricular برنامهفوق 

4 Freshman Year  شامل دو ترم( واردتازهسال تحصیلی اول برای دانشجویان مبتدی یا( 

5 Course  دانشگاهی  ترمکیدانشگاهی یا  ترمکییک عنوان درسی برای 

6 Course of study شود. دانشگاهی یا برنامه آموزشی که منجر به مدرک خاصی می رشتهکی 

7 Credit تواند چند واحد درسی باشد. برای نمونه یک یا واحد درسی و هر عنوان درسی می

درس ارتباط شناسی در مقطع کارشناسی ارشد ارتباطات شامل دو واحد درسی 

 است. 

8 Credit hours  یابد.تحصیلی حضور می درترمساعاتی که فرد در کالس درس یا درس مربوطه  

9 Semester or Term  به هر نیمسال تحصیلی در طول یک سال تحصیل، ترم یا نیمسال )اول و دوم( گفته

 شود. می

11 Sophomore Year آموزان  سال دوم ورود دانشجویان یا دانش 

11 Junior Year آموزانسال سوم ورود دانشجویان یا دانش 

12 Senior Year  سال چهارم ورود دانشجویان 

13 Tenured and tenure-track 

positions 
های عضو علمی یا استاد دائمی که باید دارای درجه دکتری و یکی از مرتبه

 یا استادممتازی باشد.  یاستاد تماماستادیاری، دانشیاری، 

14 Non-tenure-track positions عضو علمی کارشناسی ارشد که بیشتر دانشجویان کارشناسی به پایین را درس می-

مربی عملی، دستیار آموزش، مدرس فصلی، مربی، مدرس، استاد مدعو »شامل  دهد و

 است.  « و پژوهشگر مدعو
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15 Retired faculty  عضو علمی بازنشسته با ارتباط رسمی یا غیررسمی با دانشگاهش با امتیازهای

 استفاده از کتابخانه یا فضا و دفتر کاری در دانشگاه 

16 Professor and professor  ار به باال های استادیبا درجه دکتری و مرتبه دیاساتوقتی کلمه با پی بزرگ باشد به

  شود.مدرس دانشگاهی اطالق می هرگونهتأکید دارد اما اگر با پی کوچک باشد به 

17 Assistant Professor استادیار یا سطح مقدماتی استاد دائمی که بعد از دریافت درجه دکتری حاصل می-

سال فرد به درجه عضو علمی دائمی نائل  7ر نظام دانشگاهی آمریکا بعد از شود. د

 شود.   شده یا با او قطع همکاری می

18 Associate Professor  دانشیار یا سطح میانه استاد دائمی 

19 Full Professor  استاد تمام یا استاد ارشد دائمی 

21 Distinguished Professor or 

Endowed Chair 
تواند با افزایش حقوق یا حمایت فرد یا ای افتخاری مه میاستاد ممتاز و درجه

های پژوهشی و امثال آن همراه باشد. در سازمانی خصوصی برای پرداخت هزینه

 هایرشته برای المللیبین سطح در معتبر استناد 111 نظام دانشگاهی ایران با حداقل

 داقلح راهنمایی استاد و انسانی علوم هایرشته برای معتبر استناد 51 یا تجربی علوم

 ارشد، کارشناسی سطح در آموختهدانش 21 و دکترا سطح در آموختهدانش 11

 .استادی مرتبه به نیل از پس موفق تحقیق و تدریس سابقه سال 11 حداقل

21 Instructor  و آموزگار یا مدرس و از الفاظی که برای هر نوع مدرس در سطح دانشگاهی

 رود.کار میهای آموزشی بهو دیگر محیط وپرورشآموزش

21 Professors of the Practice, 

 and Professors of 

Professional Practice 

ها را از خارج دانشگاه های عملی هستند که اغلب آنمربیان عملی که حائز مهارت

 نند مربیان ورزش(.طور عملی به متربیان آموزش دهند )ماتوانند بهآموخته و می

22 Teaching assistant (TA)  دستیار آموزش فنی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

23 graduate teaching assistant 

(GTA) 
 دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

24 course assistant (CA) دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

25 teaching fellow (TF) دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

26 instructional student assistant 

(ISA) 
 دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

27 graduate student instructor 

(GSI) 
 دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

28 Adjunct Faculty – 

professor/lecturer/instructional 

or sessional lecturer 

در  وقتتمامالتدریسی یا مربی که اغلب افرادی ، حقوقتپارهانواع عضو علمی 

 وقت در دانشگاه دیگری فعالیت دارند.صورت پارههای دیگری هستند که بهدانشگاه

29 Lecturer ی و حت وقتپاره، وقتمهین، وقتتمامای از عضو علمی مربی و شامل دامنه گسترده

 مدرسان در مدارس است. که درجه باالی آن مربی ارشد است. 

31 Collegiate or teaching or 

clinical professor  
استاد همکار یا فنی یا بالینی با مرتبه یا بدون مرتبه که بیشتر بر اساتید تخصصی و 

 شود.ق میعلمی دائمی اطال یاعضاعملی در یک حوزه برای همکاری با 

31 Visiting professor  ور با حض زمانهماساتید خاصی که  مخصوصاستاد مدعو با مرتبه یا بدون مرتبه و

پردازند. همچنین به عنوان فرصت مطالعاتی در یک دانشگاه به امر آموزش نیز میبه
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اساتیدی که دانشگاه خود را برای مدتی ترک و در دانشگاهی دیگر با وظیفه عضو 

 کنند. می همکاری میعل

32 Visiting scholar  دکنندهیبازدپژوهشگر مدعو یا 

33 Research professor  پژوهشی  صرفاًاستاد پژوهشی با وظایف 

34 Educational planning و انسانی منابع تجهیز آموزشی، هایفعالیت دهیسازمانریزی آموزشی یا برنامه 

  شیآموز اهداف برای تحقق یرانسانیغ

35  
Curriculumn planning 

 ریزی آموزشی و شامل:برنامه محتوای درسی و جزئی از برنامه

و ارزیابی )در قالب واحدهای  آموزشی، یادگیری هایفعالیت دهیسازمانالف( 

 بندی و اولویت دروس(درسی، یادگیری و ارزیابی، سیاست رتبه

ی آموزش، معرفی منابع، ب( طرح برنامه و نحوه آموزش )شامل سرفصل محتوا

 رویکرد انتقال محتوا و نیازهای آموزشی( 

  ج( شرایط ورود به دوره آموزشی 

36 Syllabus آموزش داده  ترمکیها یا خالصه موضوعات یک درس که باید در طول سرفصل

 طور منابع، تعداد واحدها و اهداف درس شود و همین

37 Unit plan  یک دوره: برنامه مدرس برای آموزش یک درس برنامه آموزش یک درس در

درس، اهداف کلی و عنوان، خالصه»تواند شامل مشخص در طول یک دوره که می

آموزشی و محتوا و شیوه آموزشی در هر هفته  ازیموردنیادگیری درس، مواد 

باشد )مانند برنامه آموزشی استاد برای یک درس خاص در طول یک « آموزشی

 نیمسال تحصیلی(

38 Lasson plan  برنامه درس در یک جلسه: یا برنامه برای هر جلسه از یک دوره یک درس و شامل

زمان الزم »، «هدف یادگیری»، «تاریخ برگزاری جلسه آموزشی»، «عنوان سرفصل»

فرایند آموزش یا تقسیم زمان به انواع »، «برای آموزش ازیموردنمواد »، «برای آموزش

 « تکلیف خانگی»، «سههای آموزش در یک جلگام

39 Admission office پذیریش دفتر 

41 Midterm ترمانیم 

41 Bench fee های الزم برای استفاده پژوهشگر یا دانشجو و استاد از امکانات و منابع سایر هزینه

 ها مانند فضای اداری، کتابخانه و آزمایشگاهدانشگاه

     

 هادر سایر دانشگاههای پژوهشی و مطالعاتی . فرصت01-88

 :در نظام دانشگاهی آمریکا اسامی چون

 «visiting scholar» ،«visiting researcher» ،«visiting fellow» ،«visiting lecturer » و«visiting professor»  

 ،آموزش»هایی چون پروژهشرایط ایجاد فرصت مطالعاتی و پژوهشی یک عضو علمی در یک دانشگاه دیگر با برای 

ها بدون پرداخت حقوق است زیرا شود. اغلب این فرصتمیدر حوزه تخصصی میهمان تأکید « سخنرانی یا پژوهش
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یا محل خدمت  مبدأاز دانشگاه « Sabbatical leave»پژوهشگر یا استاد مدعو حقوق خود را در قالب سفر مطالعاتی یا 

تواند از دو ماه تا شود. زمان این دوره میقوقی پرداخت میالبته در موارد خاصی هم هزینه یا ح  کند.خود دریافت می

یکسال و در مواردی بیشتر باشد. در مواردی دانشگاه میزبان برای پژوهشگر یا استاد مدعو امکان سکونت موقت را 

ای هبا توجه به لزوم دعوت شدن یک استاد و پژوهشگر از طرف دانشگاه مقصد، فرد باید از برجستگیکند. فراهم می

ها بارز و مورد توجه متقاضی فرصت پژوهشی و محرزی در زمینه تخصصی و مورد مطالعه برخوردار باشد. برجستگی

شود تا اعضای علمی برجسته و پژوهشگران شاخص دانشگاه مقصد، این همکاری مطالعاتی را با یک مطالعاتی باعث می

 فرد خارج از دانشگاه و کشور بپذیرند.  

از طرف هایی اغلب با پرداخت هزینه « visiting academic»و « visiting scholar»دانشگاهی انگلستان  در نظام     

میهمان به دانشگاه مقصد است تا فرد بتواند به فضای اداری و دیگر تسهیالت و منابع دانشگاهی همچون کتابخانه، 

 ای انگلستان متفاوت است. هدر دانشگاه «Bench fee»دسترسی داشته باشد. مقدار این هزینه 

فراهم آوردن فرصتی توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزشی برای « استاد یا پژوهشگر مدعو»های ، هدف برنامهدرمجموع     

نابراین استاد ب المللی دست یابد.پژوهشگر ارشدی است که بتواند با مشارکت و پژوهشگران دانشگاه مقصد به نتایج بین

 داشته باشد.  11-52هایی به شرح جدول ای در عرصهعاالنهمدعو باید مشارکت ف
 های مطالعاتی و پژوهشیهای یک استاد مدعو در فرصت. فعالیت81-01جدول 

 هافعالیت ردیف

 ای خاص انجام پژوهش در زمینه 1

 ارائه یک سخنرانی رسمی برای مؤسسه میزبان 2

 پژوهشگر مقطع تحصیالت تکمیلی  ندانشجویامشارکت فعاالنه رسمی یا غیررسمی با  3

 متعهد شدن به مشارکت و همکاری پژوهشی با یک عضو علمی یا همکار دانشگاه مقصد 4

بخشی از برنامه سمینار  عنوانبهمشارکت کردن در آموزش دانشگاهی با ارائه سخنرانی یا سمینارهای علمی ارائه شفاهی مقاله  5

 دانشگاه  

مختلفی در حال برگزاری است. برای نمونه فرصت  متعددی توسط نهادهای  «Visiting Fellows»های فرصت      

برخی از این مؤسسات همراه با ارائه روی یکی از موضوعات « post-doctoral scholars»پژوهشگران فوق دکتری 

ای نیز در این هفته 4حدود « Short-Term Visitors» مدتکوتاههای شود. همچنین دورهامکانات مشخصی فراهم می

 شود.زمینه دیده می

 

 . مفاهیم پایه مبانی نظری پژوهش01-81

از اجزای سازنده انواع مبانی نظری و بیانی انتزاعی برای توصیف واقعیت است که : Conceptمفهوم یا . 01-81-8

 شود. اغلب با یک نام کلی مطرح می

 تر هستند. تر و انتزاعیها کلیتفاوت که سازههمان مفهوم با این : Costruct. سازه یا 01-81-1



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

670 

تر مطرح شوند، به آن متغیر و عینی گیریاندازهقابلها با رویکردی وقتی مفاهیم و سازه: Variable. متغیر یا 01-81-9

پذیرد. را ب تواند دو یا چند مقدار یا ارزشاز مفهوم یا سازه است که می گیریاندازهقابلشود. متغیر یک نسخه گفته می

انند مقادیری متواند های یک متغیر است. برای مثال تحصیالت میها یا کمیتیک مقدار یا ارزش نماینده بعضی بخش

   را اخذ کند. « زیردیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری»

-با ارتباط یا استعمال آن ایجادشدهعنای اصطالحاتی که از طریق م: Theoretical Concepts. مفاهیم نظری 01-81-4

 شوند. مستقیم تعریف می مشاهدهقابلها در رابطه با دیگر اصطالحات 

صورت مستقیم اشاره بر عناصر سازنده یک مفهوم که به: Theoretical Constructsهای نظری . سازه01-81-0

 نباشند.  مشاهدهقابل

ها یا عملیات کننده فعالیتاصطالحی عملیاتی که مشخص: Observable Events مشاهدهقابل. رویدادهای 01-81-1

  گیری آن است. برای اندازه موردنیازضروری 

به باالترین درجه از مقبولیت  کههایی دانست توان آن را نظریهدر زبان ساده می: Disciplineاصل یا قانون . 01-81-3

ز قلمداد کرد که بیانی ا دستازاینتوان ای انیشتین و قوانین نیوتن را میهاند. نظریهیافتهعمومی و اجرا در عمل دست

ها تنها توضیح بخشی از کارکردهای جهان است. نظریه بیانگر حکمی کلی از قوانین طبیعی هستند که البته هر یک از آن

ای هپایه قوانین علمی یا دیگر نظریه ها برها و باورها اما قوانین بیان کننده نظم جهانی هستند. بسیاری از نظریهدانسته

 (. 1386شوند )ویلیامز، تر مرتبط ساخته میقطعی

ای از قواعد و اغلب بر معنای مجموعهاست. « سرمشق»ها برای آن معادلیکی از : Paradigmپارادایم یا . 01-81-1

یان از م. برای آن شده استشفاف ک معنایی هایی در درتعاریف و مفاهیم متعدد باعث ایجاد ابهاممقررات تأکید دارد اما 

ر از سازی باورهای پژوهشگخالصه»تعارف و مفاهیم متعدد پارادایم بهترین مفهوم با تأکید بر رویکردهای پژوهشی بر 

شناسی، باورهای مشترک در یک حوزه پژوهشی و معرفتبینی، جهانا رویکردهایی چون هایش برای خلق دانش بتالش

پیدا  های رقیباز دیدگاه کوهن وقتی یک نظریه قابلیت برتری نسبت به نظریه(. 1392است )محمدپور، « دلهای منمونه

   الگوی راهنمای فرد در پژوهش خواهد شد.  رسد ومی پارادایمکند به جایگاه می

های روش که ازآنپسمیالدی و  81عنوان دوره زمانی از دهه : Theoritical Turn. چرخش نظری یا 01-81-3

 (.1392های کیفی ظهور یافتند )محمدپور، گرایانه و با تأکید بر روشمتعددی در خالف رویکردهای اثبات

   

 فلسفه پژوهش . 01-84

های مفصلی در خصوص فلسفه پژوهش وجود دارد که برخی از مفاهیم های مربوط به پژوهش، بحثدر اغلب کتاب

ترین مفاهیم و کند. در این بخش مهمهایی را برای خوانندگان این عرصه ایجاد میهای چندگانه، ابهامها با ترجمهآن

 است.  شدهارائه 11-52در جدول واژگان کلیدی این حوزه 
 



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

671 

  پایه در فلسفه پژوهش . انواع مفاهیم 88-01جدول 

 توضیح انواع ردیف

1 True  یاT تاریخ به دست آید.  به معنای حقیقت بزرگ یا مطلق و چیزی که شاید در پایان 

2 true  یاt  با آزمایش و خطا و برای زندگیحاصل به معنای حقیقت کوچک یا حقایق ابزاری و مشروط 

3 Fact  .به معنای واقعیت یا همان چیزی که برای ما عینی شده و قابل تجربه است 

4 Ideographic  ی نگارانه و نوعی بینش خاص یا تخصص شهیاندایدیوگرافیک  یا 

5 Nomothetic فرازمان و فرامکان  شمولجهانبا نظامی از قوانین شمول و نوعی بینش عام نوموتتیک یا جهان 

6 Worldview بینیجهان 

7 Cosmology شناسی کیهان 

8 Theology الهیات 

9 Ontology شناسی با تأکید بر شناخت شکل و ماهیت واقعیت در جهان واقعی هستی 

11 Epistemology شناسیدر هستی شدهشناختههای شناسی با تأکید بر شناخت شکل و ماهیت روابط بین واقعیتمعرفت 

11 Methodology  ها در جهان واقعی های شناخت شکل و ماهیت واقعیت و روابط آنشناسی با تأکید بر روشروش 

12 Positivism  ای کمی و آزمایشی هشناسیگرایی با تأکید بر روشاثباتپارادایم 

13 post positivism  و در مواردی روش کیفی  شدهلیتعدهای کمی شناسیگرایی با تأکید بر روشپسااثباتپارادایم 

14 Criticism  های کمی و کیفی با توجه به گفتگو و جدل شناسیانتقادی با تأکید بر روشپارادایم 

15 Constructivism  های کیفی با توجه به تأویل و جدلشناسیبا تأکید بر روشیا تفسیری  گراییبرساختپارادایم 

16 Feminism های کیفی و کمی با توجه به گفتگو، تأویل و جدل شناسیپارادایم فمنیسم با تأکید بر روش 

17 Postmodernism اور موجودنقد بو های ساختارشکن با توجه به گفتگو شناسیمدرنیسم با تأکید بر روشپارادایم پست 

18 Pragmatism های ترکیبی )تلفیق دو روش کمی و کیفی( شناسیپراگماتیسم با تأکید بر روش میپارادا 

19 Methodological 

Collectivism 
-گرایی با تأکید بر روش بررسی تجربیشناختی و نام دیگری برای پارادایم اثباتگرایی روشجمع

 ای مشاهده

21 Actual موردبررسیهای حقیقی امور یا نسخه بازنمایی شده واقعی از واقعیت وضعیت  

21 Reductionist گراتقلیل 

22 Determinism  های های انسانی ناشی از نیروبودن کنش ییشناساقابلجبرگرایی یا رهیافتی به عامل انسانی با فرض

 خارجی مؤثر بر افراد

23 Dualist ا بر همهدن پژوهشگر از مورد پژوهش و امکان بررسی بدون آثار متقابل آندوگرایی با تأکید بر جدا بو 

24 Essentialist انسان و انعکاس ماهیت واقعیت مستقیم تجربه گرایی با تأکید بر این فرض ذات  

25 Common Sense  باور عمومی یا دانش عامه 

26 Structural 

Explanation 
 ی کار کردن اشیاء با تشریح ساختار کلیی رخداد رویدادها و چگونگی تبیین ساختاری با تأکید بر چرا

27 Theoritical  

Explanation 
ای هتبیین نظری با تأکید بر استدالل منطقی یا داستانی درباره چرایی رخدادهای خاص با ارجاع به ایده

 ترعمومی

28 Casual  

Explanation 
 هاها و معلولو چگونگی کار کردن اشیاء بر اساس علت علی با تأکید بر چرایی رخدادها نییتب 
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29 Instrumentalist   عنوان وسیله و ابزاری برای کنترل محیط یا دستیابی به اهدافبر دانش به دیتأکابزارگرایی با 

31 Technocratic ردازد. پیکاربردی که در آن پژوهشگر با پذیرش مسئله و سفارش به پژوهش و ارائه پاسخ م یکردیرو 

31 Etic گر از بیرون رویداد و سوژهعنوان نظارهنگر با تأکید بر نقش پژوهشگر بهاتیک یا بیرون 

32 Emic گر از درون و با مشارکت محوری در رویدادنظارهعنوان نگر با تأکید بر نقش پژوهشگر بهامیک بادرون 

33 Qusi Science هایی که ویژگی درک تجربی ندارند. وهشبا تأکید بر آن دسته از پژ علمشبه 

34 Anti Naturalism گرایی یا تفسیریبرساخت میپاراداگرایی و اصطالحی برای ضدطبیعی 

35 Anti Positivism گرایی یا تفسیریبرساخت میپاراداگرایی و اصطالحی برای ضد اثبات 

36 Meta 

Positivism 
 گرایی یا تفسیریبرساخت میپاراداگرایی و اصطالحی برای فرااثبات

37 Relativism نظر یا وضعیت ارزشی واحد یا برترگرایی با تأکید بر وجود نداشتن هیچ نقطهنسبی 

38 Socially 

Constructed 
 ها معنا وطور قراردادی به آنهایی که بهها و تعاملها، واکنشهای اجتماعی با تأکید بر کنشبرساخته 

 ق شده است. نماد انسانی الصا

39 Sharing 

Managing 

System 

ا را های که افراد آنهای مشترک عمومی شدهها یا رویهنظام معنایی مشترک یا طرز تلقی مشترک انسان

 گیرند. کار میدرک و معنادار کرده و در شرایط گوناگون به

41 Inter 

Subjectivity  

System 

 شود. و یاد داده می شدهساختهها ساننظام میان ذهنیتی که پیوسته توسط ان 

41 Historical 

Realism 
های موجودی که در خالل زمان تحت تأثیر عوامل بودن واقعیت درکقابلگرایی تاریخی با تأکید بر واقع

 اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن قرار دارد. 

42 Real های طبیعی واقعی با تأکید بر واقعیت 

43 Explanatory 

Critique 
شکل توضیحی یا چرایی وقوع رویدادها و شکل انتقادی و نمایش  زمانهمنقد تبیینی با تأکید بر 

 ها  ها یا تناقضاختالف

44 Epoché یده، های ذاتی آن پداپوخه با تأکید بر داخل پرانتز گذاردن یک پدیده و توصیف آن به اتکای ویژگی

 های نظری قبلی خود(، تفکر پیشین یا فرضیهشهیاندی هابدون رجوع به عادت

45 Stances    موضع یا دیدگاه منتخب فرد نسبت به یک موضوع 

ی، میدان ساختار عینی، فرایند واقع» مثابهبهگرا شامل انواع واقعیت گرا تا کیفیتهای کمیپیوستار واقعیت در پارادایم    

 (.1392است )محمدپور، « ، برساخت اجتماعی و انعکاس تخیل انسانیبستر اطالعات، حوزه گفتمان نمادین

 

 (Function( و کارکرد)Role. تفاوت نقش)01-80

ای روند اما تفاوت اساسی دارند. نقش به معنای راه یا شیوهکار میجای هم بههر چند در برخی موارد این دو مفهوم به

 ءوقعیت خاص است. اما کارکرد به معنای هدف یک کار یا یک شیبرای مشارکت یک فرد یا شیء در یک فعالیت یا م

است. برای نمونه یک توپ  شدهساختهمنظور انجام کارکرد خاصی است. این بدان معناست که یک شیء یا پدیده به

توپ  نشود اما همیاست که با هدف استفاده در زمین فوتبال ساخته می« ابزاری برای ورزش فوتبال»فوتبال کارکردش 

 (. 1397زاده و همایی لطیف، تواند در خانه یک نقش تزئینی پیدا کند )خنیفر، مصطفیمی
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 های داور و ارزیاب در کارهای پژوهشیتفاوت بین انواع معادل. 01-81

-52گیرند. در جدول قرار می مورداستفادههای خاص وجود دارند که با عنوان داور یا ارزیاب مفاهیم متعددی با تفاوت

 است.  شدهارائهاین کلمات همراه با معادل مناسب و مفهوم آن  12
 . انواع مفاهیم مرتبط با داوری و ارزیابی 81-01جدول 

 توضیح انواع ردیف

1 referee  پردازد. ناشناس به ارزیابی و اعالم نظر درباره مقاالت می صورتبهداور یا فردی که اغلب 

2 reviewer نویسد. و برای انتشار عمومی می منتشرشده هایمقالهباره در مرورگر یا فردی که 

3 reviser پردازد. یا بازنگر یا فردی که به مرور موارد و اصالح آن می کنندهاصالح 

4 auditor های از پیش تعیین شدهممیز کتاب بر اساس شاخص 

 

 پژوهش ها و تغییرات آن در. تفاوت کلمات کلیدی در رابطه با داده01-83

 وجود دارد.  13-52های پژوهشی مفاهیمی به شرح جدول ها و تغییرات آن در طول گزارشدر رابطه با داده
 ها و تغییرات آن در گزارش پژوهش . انواع مفاهیم مرتبط با داده89-01جدول 

 توضیح انواع ردیف

1 Data Gathering آوری دادهارهای جمعها در پژوهش به کمک انواع ابزآوری دادهاقدام جمع 

2 Finding ها در اختیار پژوهشگر قرار دارد.آوری دادهها یا آنچه بعد از جمعیافته 

3 Result آید. های کیفی به دست میهای آماری یا روشنتیجه یا آنچه بعد از تحلیل با روش 

4 Discussion دهد.انجام میاز مرحله قبل  آمدهدستبههایی که پژوهشگر روی نتایج بحث 

5 Conclusion های انجام شده در مرحله قبلبندی نهایی پژوهشگر از مجموعه بحثگیری یا جمعنتیجه 

 

 های اطالعات. مفاهیم مربوط به جستجو در پایگاه01-81

اد. جام دتوان جستجوی بهتری را انها میهای اطالعات مفاهیم مختلفی وجود دارد که با شناخت آندر جستجوی پایگاه

 کند. ترین این مفاهیم را معرفی میبرخی از مهم 14-52جدول 
 . انواع مفاهیم مرتبط با جستجو  84-01جدول 

 توضیح انواع ردیف

1 Source  کتاب مقاله ویا مواردی چون منبع 

2 Reference  ستفاده شده در یک کار پژوهشی یا مقاله و کتاب تألیفی منبع امرجع یا    

3 Bibliography کتابشناسی یا همان مرجع با این تفاوت که فراتر از مرجع بر هر نوع منبع برای تولید ایده یک موضوع 

4 Citation   رویترز تامسون استنادی پایگاه مانند استنادی پایگاه 

5 Indexing سازینمایه 

6 Key Words (، واژگان کلیدی یا کلمات کلیدی )برای جستجوهادواژهیکل 

7 Search Engines جستجو موتورهای 
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8 Auto Correction خودکار اصالح سیستم 

9 Boolean  

Operator 
 بولی عملگر

11 H-Index ها از دارندگان کمیت بدون اثرو متمایز کردن آن تأثیرگذاربرای شناسایی پژوهشگران  شاخصی  

11 with all of the 

words 
 برای جستجو عبارت معرفی شدهر ات موجود دکلمهمه جستجوی با 

12 with the exact 

phrase 
 جستجو با عین عبارت معرفی شده برای جستجو

13 with at least one 

of the words 
 جستجو با حداقل یکی از کلمات موجود در عبارت معرفی شده برای جستجو

14 without the 

words   
   دهمعرفی ش کلمه یا عبارتجستجو بدون وجود 

15 where my words 

occur 
 کلمه که، معنی این به و  anywhere in the article  عبارت با دارد وجود آیتمی عبارت این کنار

 in the title of the article آیتم روی بر توانمی یا و شودمی جستجو مقاله هرجای در موردنظر

 .شود انجام هامقاله عنوان در تنها جستجو کرد تا کلیک

16 ISI Institute for Scientific Information با ایمؤسسه آیاسآی یا علمی اطالعات مؤسسه یا 

 علمی انتشارات و سنجیعلم بر تمرکز

17 IF Impact Factor  مجالت اعتبار بررسی برای اصلی هایشاخص از یکیعنوان بهیا ضریب تأثیر 

 سال در مجله آن گذشته سال دو هایمقاله به ارجاع موارد تعداد تقسیمو محاسبه  بر اساس  علمی

 گذشته سال دو بازه در مجله آن در منتشرشده هایمقاله تعداد به ها،مجله تمامی در جاری

18 WOK Web of Knowledge با دو وظیفه معرفی نشریات ابسته به مؤسسه تامپسون رویترزپایگاهی و 

 هاآی و تعیین ضریب تأثیر آناسآی

19 WOS Web Of Science  ارجاعات هرستفو ارائه  آیاسسئول معرفی کردن نشریات آیمپایگاهی 

 رد اطالعات استخراج و جستجو امکان آن درو  شدهتهیه رویترز تامسون توسط که آنالین آکادمیک

 هر پایگاه این در. دارد وجود سنجیعلم گوناگون هایشاخص اساس بر مختلف زمانی هایدوره طول

 و رحاض حال در که( غیره و علمی ژورنال کتاب،) ادبیات سایر به را ما قرارگرفته، استناد مورد مقاله

 .کندمی راهنمایی اندکرده استناد مقاله این به درگذشته یا

21 JCR Journal Citation Reports  محاسبه و اعالم  یتمسئولبا  )پایگاهی مجالت استنادی گزارشیا

 (هانشریه به ارجاعات میزان به مربوط هایگزارش ارائهو  آیاسضریب تأثیر نشریات آی

21 ESI Essential Science Indicators در آمار ارائه به ساله، 11 زمانی هایدوره مبنای بر که یپایگاه 

 لمی،ع تولیدات تعداد اساس بر کشورها علمی رتبه ازجمله علم تولید شدهتعیین هایشاخص قالب

 .پردازدمی علمی تولیدات به استناد نسبت و استنادها کل تعداد

22 Immediately 

Index 
 گزارش) سال همان در شدهچاپ مقاله تعداد به نهساال ارجاع تعدادتقسیم با  فوریت یا آنی شاخص

 پژوهشگران( دیگر سریعمورد اقبال  مقالهشناسایی برای  مقاله چاپ سال همان در مراجعه میزان

23 Cited Half  Life کل ددرصپنجاه شاهد تا برگشت عقب به باید ارزیابی سال از که هاییسال تعداد و استناد عمرمهین 

 کل از نیمی که ی استزمانمدتدهنده نشان شاخص این .ودب ارزیابی مورد سال در مجله به ارجاعات

 یانب را مجله به ارجاعات میزان کاهش سرعتنوعی و به باشد پذیرفته صورت مجله آن به استنادات
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 شدهظحف بیشتر زمان طول در مجله هایمقاله ارزشیعنی  باشد بیشتراستناد  عمرنیمه چه هر. کندمی

 .نددار قرار ارجاع مورد هنوز و

24 DIF Decipline Impact Factorهم در  مجالتشناسایی و معرفی  هدف اب رشته تأثیر ضریب

  علمی رشتهیک

25 Hirsch Index or 

H Index 
 (انفرادی صورتبه پژوهشگران پژوهشی – علمی برونداد سنجش برای شاخصی) هرش شاخص

26 G Index استناد آن به بیشتر یا بار دو که یمقاالت تعدادو های پراستناد پژوهشگر دهنده مقاله)نشان جی شاخص 

 (.باشد شده

27 Y Index  پیچ رتبه» در «تأثیر عامل» ضربحاصلوای و شاخص»  

28 Matew یک رد مجله یک هایمقاله به استنادها تعداد تقسیمبا  تأثیر ضریب شدهاصالح شکل) متیو ارزش 

 (زمانی دوره همان در مجله همان هایمقاله تعداد بر سالهپنج دوره

29 ELSEVIER  اسکوپوس و دایرکت ساینساز جمله  یهایبا زیر مجموعهالزویر پایگاه  

31 ScienceDirect  فصل و کامل مقاله میلیون 11 از بیشبا  الزویر شرکت هایزیرمجموعه از) دایرکت ساینسپایگاه 

 ( دنیا علمی تولیدات درصد 25 حدودبا  کتاب فصل و مقاله میلیون مو افزایش ساالنه نی کتاب

31 Scopus  (کشورها یهامقاله کیفیت تعیین هدفبا  رویترز تامسون رقیب نوعیبهاسکوپوس )پایگاه  

شود اما این دو کلمه هر چند در انگلیسی هم هر دو در فارسی منبع ترجمه می Resourceو   Sourceکلمات       

توان از آن شاره دارد که چیزی را میبه منبعی ا Sourceروند اما دارای تفاوت هستند. کلمه مشابه به کار می درجاهایی

 اثربخشطور شود که برای انجام یک کار بهفراد، ابزارها و دیگر چیزهایی میشامل مواد، ا Recourceدست آورد اما به

بع کنیم، برای ما نقش سرچشمه، مبنا یا مناست. بنابراین وقتی از یک کتاب یا مقاله در کار پژوهش استفاده می موردنیاز

کنیم، یک هنمای سفر استفاده میشود اما وقتی از یک کتاب با جنبه ابزاری برای راتلقی می Sourceاطالعات یا 

Resource  .در یک منبع یا یا منبعی برای انجام کاری خاص خواهد بودSource ها یا مانند کتاب یا مقاله اغلب مرجع

References ا ها بها استناد داده شده و در اغلب پایان فهرست آنیا منابعی وجود دارند که در متن کتاب یا مقاله به آن

 شوند.  مل معرفی مینشانی کا

-اچرا شناسایی کرد. امکان دسترسی به  یکسان کاری حوزه یکتوان پژوهشگران برتر می H-Index شاخصبا      

 استنادی هپایگاتوسط  و زبانانگلیسی مقاالت برای «اسکالر گوگل و آیاسآی اسکوپوس،» هایپایگاه توسطها ایندکس

 داتاستنا توزیع پایه بر اچ ایندکس محاسبه. است شده پذیرامکان زبانفارسی التمقا برای  (ISC) اسالم جهان علوم

 به خصیش برای ایندکس-اچ وقتی تر،دقیق زبان به. گیردمی صورت افراد از گروهی یا فرد یک منتشره آثار به شده داده

. است شده استناد بار h کمدست هاآن از امکد هر به که دارد( مقاله مثل) انتشاراتی اثر مورد h تعداد یعنی است، h میزان

 این از کدام هر به که دارد مقاله مثل انتشاراتی اثر 5 شخص اینیعنی  ،باشد 5 فردی علمی تأثیرگذاری ایندکس اگر مثالً

 نای در را دیگر تأثیرهای ضریب از خیلی جای دارد کمکم تأثیر ضریب این. است شده استناد بار 5 کمدست مقاله، 5

 نوع این وردبرآ بدارند، باالیی یادکرد تعداد که هستند اچ ضریب کنندهتعیین مقاالتی فقط کهازآنجایی. گیردمی زمینه

 هاینشان بعداً که دارد افرادی پیشگویی در زیادی تأثیر اچ شناسه که داد نشان Hirsch. است آسان بسیار تأثیر ضریب
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 و باشند دانشگاه دانشیار توانندمی 12 اچ شناسه دارای فیزیکدانان که داد نشان او. نوبل جایزه جمله از گیرندمی افتخار

 45 از بیش با و باشند آمریکا فیزیک انجمن عضو توانندمی 21 تا 15 با و باشند تمام استاد توانندمی 18 شناسه با

 .باشند آمریکا در علوم ملی آکادمی عضو توانندمی

 رصدد و فعال بسیار حقوقی و اقتصادی هایحیطه در اکنونهم که است بزرگ شرکت یک رویترز تامسون سسهؤم     

 در آن زیرمجموعه دو که دارد زیرمجموعه چندین سسهؤم این. ستا علمی بخش بهمربوط  درآمدهایش از کمی بسیار

 هایزیرمجموعه از یکی (Web of Knowledge or WOK) نالجآفوب علمی بخش. هستند مشهور بسیار علمی حیطه

 خشب زیر در «آیاسآی» مجالتیا  معتبر مجالتمنتشر و معرفی کردن بتدا ا. است مهم وظیفه دو با رویترز تامسون

 اطالعاتو ارائه  مورداشاره مجالت برای «تأثیر ضریب» تهیه کار دومینو   (Web Of Science or WOS)ساینس آووب

 ضریب حاضر حال در. ستا (Journal Citation Reports or JCR) یا مجالت استنادی گزارش بانام بخشی زیر در آن

 ،(WOS) ساینسآووب پایگاه سه. شودمی محسوب علمی مجالت اعتبار بررسی برای اصلی هایشاخص از یکی تأثیر

 که هستند سنجیعلم هایپایگاه معتبرترین از (JCR) آرسیجی و (Essential Science Indicators or ESI)  آیاسای

 این از هرکدام که هایینشریه تعداد. شوندمی روزآمدسازی و تهیه رویترز تامسون علمی اطالعات مؤسسه توسط

ستفاده ا دامهارمولی به شرح محاسبه ضریب تأثیر هر نشریه از فبرای  .است متفاوت دیگری با نیز کنندمی نمایه هاپایگاه

 شود. می

 

 

 
 مقاله 26 تعداد 2114 سال در مجله آن در و باشد گرفته صورت مجله یک به ارجاع 41 جمعاً 2116 سال در اگر فرضاً

 دست به( 51=26+24) 51 بر 41 تقسیم از مجله، آن ارجاع ضریب باشد، شدهچاپ مقاله 24 تعداد 2115 سال در و

 است قرارگرفته دیگر هایمقاله استناد مورد مرتبه 108 نشریه آن مقاله هر متوسط، طوربه یعنی است؛ 108 که آیدمی

 . (1397، راسخ و اسالمی، )فراهانی
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   مسووپنجاهفصل 

ه و فارسی ب نامه انگلیسی به فارسیواژه

    انگلیسی
 

   در پژوهش  برعکسهای انگلیسی به فارسی و معادل هدف کلی: آشنایی با انواع 

 اهداف یادگیری

  های انگلیسی به فارسیمعادلآشنایی با 

 های فارسی به انگلیسی آشنایی با معادل 
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 مقدمه

های فارسی برای هر یک از مفاهیم التین ه متون پژوهشی اطمینان از صحت ترجمه معادلیکی از موارد نیاز در مطالع

های فارسی برای مطالعات بیشتر و ترجمه متون طور شناخت دقیق معادل التین برای هر یک از واژهپژوهشی و همین

ی و ژوهش از فارسی به انگلیسشود تا عمده واژگان کلیدی در پپژوهشی به زبان انگلیسی است. در این فصل تالش می

 معرفی شوند.   برعکس

 

 های فارسی برای کلمات کلید پژوهش به انگلیسی. آشنایی با معادل09-8

رابر و در ب اندشدهتنظیمانواع واژگان تخصصی انگلیسی در حوزه پژوهش بر اساس حروف الفبا  1-53در جدول پیوسته 

 است.  گرفتهقرارهای فارسی آن هر یک معادل یا معادل
 نامه تخصصی انگلیسی به فارسی واژه. 8-09جدول 

A 

 Absolute fit indices های برازش مطلقشاخص

 Abstract چکیده 

 Academic Research پژوهش دانشگاهی

 Accretion Measures های افزایشی )در روش پژوهش متمرکز(سنجه

 Action research اقدام پژوهی

 Add in دارد( دیگر افزارهاینرماری که قابلیت اضافه شدن به افزافزونه )نرم

 Adjusted goodness of fit index (AGFA) شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

 Against Method علیه روش )اشاره به روش کیفی(

 Akaik’s Information Criterion (AIC) معیار اطالعات آکیاک

 Analogical Reasoning استدالل قیاسی

 Analytic categories های تحلیلی دسته

 Analytical Generalization تعمیم تحلیلی

 Analytical Hierarchy Process (AHP)  مراتبی سلسله تحلیلفرایند 

 Analytic Notes های تحلیلییادداشت

 ANOVA متغیره تک واریانس تحلیل

 Anthropology شناسیانسان

 Applied  research پژوهش کاربردی

 Archival Records های آرشیوی )در روش غیر واکنشی(های آرشیوی یا دادهثبت

 Article for press مقاله مطبوعاتی

 Artifacts مصنوعات )مربوط به روش غیرواکنشی(

 Auto Correcting (پاورپوینت درهای امالیی )اصالح خودکار غلط
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 Asymptotically distribution-free method (ADF) روش توزیع آزاد مجانبی

 Average Squared Multiple Colleration (ASMC) های چندگانه میانگین مجذور همبستگی

 Axial coding کدگذاری محوری

 Axiology شناسیارزش

B 
 Back Casting نگریپس

 bolean/logic افزارها(اپراتورهای منطقی )برای جستجوی پیشرفته در نرم

 Bar chart ای نمودار میله

 Bartlett’s test of sphericity آزمون کرویت بارتلت

 Basic research پژوهش بنیادی

 Biographical Questions ایسؤاالت زندگینامه

 Bogardos scale مقیاس بورگاردوس )فاصله اجتماعی(

 Book review  کتاب نقد

 Boston Consulting Group (BCG) Matrix بستن مشاوران گروه ماتریس

C 
 Camprative fit index (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 Captive Sampling گیری حبسینمونه

 Case موردمطالعه

 Case study موردی مطالعهپژوهش موردی/ 

 Categorizing بندی بندی / مقولهطبقه

 Causal-comparative   ایمقایسه علی

 Casual Reasoning لیاستدالل ع

 Census تمام شمار / سرشماری 

 Chart نمودار

 Chi-square کای اسکوئر / خی دو/ مجذور خی

 Chronology ترتیب زمانی 

 Citation analysis (سنجیکتاب روش) استنادی تحلیل

 Clinical measurement گیری آزمایشگاهیاندازه

 Cluster analysis ای تحلیل خوشه

 Code and retrieve افزارهای تحلیل داده کیفی(کدگذاری و بازیابی )در نرم

 Coefficient ضریب

 Cohort study ایپژوهش دسته

 Collaborative/ Interactive Interview های مشارکتی/ تعاملیمصاحبه

 Colinearity هم خطی
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 Comfortable Sampling گیری آساننمونه

 Complete Collection جموعه روش انتخاب کل م

 Concept مفهوم

 Conceptual Network Builders افزارهای تحلیل داده کیفی(سازنده شبکه مفهومی )در نرم

های های کمی بخشی از داده)روش ترکیبی که داده زمانهمای النه

 کیفی یا برعکس است(

Concurrent embedded   

کمی و  زمانهمآوری جمع )روش ترکیبی زمانهمهمسوسازی 

 کیفی(

Concurrent triangulation 

 Concurrent validity زمانهمروایی 

 Coneptualization سازیمفهوم

 Confirmability )در روش کیفی( / قابلیت تصدیقمعیار تأیید پذیری

 Confirmatory factor analysis تحلیل عامل تأییدی

 Confirming and Disconfirming Cases موارد تأیید و رد کننده

 Confrontional Interview مصاحبه تهاجمی

 Construct سازه / ساختار

 Constructist گرا/ ساختارگرا  )در گراندد تئوری( سازه

 Constructivist رویکرد ساختارگرایانه

 Construct Validity اعتبار سازه 

 Content analysis محتوا تحلیل

 Content validity ر محتوا اعتبا

 Context of Situation بافت موقعیتی

 Contingency questions های وابستگیپرسش

 Control variable متغیر کنترل

 Convergent validity روایی همگرا

 Correlation   همبستگی

 Correlation matrix ماتریس همبستگی

 Correlationl Validity اعتبار همبستگی 

 Co-Text زمینه متن

 Constructivism گرایی/ تفسیری )نوعی پارادایم پژوهشی(برساخت

 Counter Method ضد روش )تأکید بر روش کیفی(

 Covariance matrix ماتریس کوواریانس

 Cover letter نامه همراه یا صفحه رویی )در پرسشنامه یا مقاله(

 Cover or Nonreactive Observation های پنهان و غیرواکنشیمشاهده

 Credibility قابلیت اعتبار
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 Credibility criterion معیار اعتبار )در روش کیفی(

 Crisis Points نقاط بحران

 Criterion معیار

 Criterion- based validity اعتبار مالک یا معیار

 Critical Case Sampling گیری از موارد ویژهنمونه

 Critical Discourse Analysis فتمان انتقادیتحلیل گ

 Critical Realism رئالیسم انتقادی

 Critiquing نقد

 Cronbach’s Alpha آلفای کرونباخ

 Cross-sectional research پژوهش مقطعی

 Cross-validation اعتبارسنجی متقابل 

 Cultural family خانواده فرهنگی )درکدگذاری گلیزری(

 Cummulative Scale تراکمی مقیاس

 Curve estimation رگرسیون برآورد منحنی 

D 
 Database پایگاه داده یا بانک اطالعات

 Data Comparison هامقایسه داده

 Data Consolidation هاداده سازییکپارچه

 Data Correlation هاهمبستگی داده

 Data Display هانمایش داده

 Data Immersion ها ر دادهور شدن دغوطه

 Data Integration هاترکیب داده

 Data Mining کاوی داده

 Data Reduction هاکاهش یا تقلیل داده

 Data Related Validity هااعتبار مربوط به داده

 Data Transformation هاتغییر شکل داده

 Delphi method روش دلفی

 Dependability )در روش کیفی(  بلیت اعتماد /قابودن اعتمادقابلمعیار 

 Demographic شناختیجمعیت

 Dependent variable متغیر وابسته 

 Depth Interview عمیق مصاحبه

 Descriptive Research پژوهش توصیفی

 Detailed Descriptions توصیفات دقیق

 Development research ای پژوهش توسعه
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  Dimensionality پذیری بعد

 Directional Hypothesis دار فرضیه جهت

 Discriminal analysis تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمییزی

   Discriminating افتراقی

 Disciminant validity روایی افتراقی

 Discourse analysis تحلیل گفتمان

 Discriminant validity روایی تشخیصی

 Discussion بحث

 Double blind review مخفی بودن اسم داور برای نویسنده و برعکس امقاله بداوری 

 Domination چیره شدن 

 Double Hermeneutics تأویل مضاعف

 Drivers Analysis هاها/ واکاوی پیشرانتحلیل پیشران

E 
  Econometric Modelling اقتصادسنجی سازیمدل

 Effect اثر

 Eigenvalues های ویژهارزش

 Emergence رهیافت ظاهر شونده )در گراندد تئوری(

 Ending Question سؤال پایانی )در روش گروه متمرکز(

 Endogenous Variable زامتغیر درون

 Epistomology شناسیمعرفت

 Epoche اپوخه

 E-Project پروژه الکترونیکی

 Equivalence reliability ارزیپایایی هم

 Erosion Measures فرسایشی )در روش پژوهش متمرکز(های سنجه

 Essence ذات

 Estimation technique روش برآورد

 Ethnographic Interview نگارانهمصاحبه مردم

 Ethnography   نگاریقوم

 Evaluation Research ارزیابی یا برآوردیپژوهش 

 Exogenous Variable زامتغیر برون

 Expected Cross Validation Index (ECVI) جی متقابل مورد انتظارشاخص اعتبارسن

 Expert نظر/ خبرهصاحب

 Explanatory Research تبیینی/ توجیهی

 Exploratory factor analysis (EFA) تحلیل عامل اکتشافی
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 Exploratory Research پژوهش اکتشافی

 Ex post facto  رویدادی پس

 Exprimental designs ا تجربیهای آزمایشی یطرح

 Exprimental research پژوهش آزمایشی یا تجربی

 Extraneus variable گر( متغیر مزاحم )مداخله

 Extreme or Deviant Case Sampling گیری از موارد مرزی یا انتهایینمونه

F 
 Face Validity اعتبار صوری یا ظاهری

 Faciliator مرکز()در روش گروه مت  کنندهتسهیل

 Fact Sheet برگتکگزاره برگ/ 

 Factor Analysis تحلیل عاملی 

 Fake Journals قالبی یا تقلبی  نشریات

 Feminism Research Method روش پژوهش فمنیسم

 Filed Notes های میدانییادداشت

 Field study پژوهش میدانی

 Fieldwork کار میدانی 

 Findings هایافته

 First hand Sources اولدستمنابع 

 Focus Group / گروه کانونی متمرکز گروه

 Focus Group discussion بحث گروهی متمرکز 

 Follow up study پژوهش پیگیری

 Forgotten Footnote استناد ناقص

 Former mediate واسطه اولیه

 Full paper (هاهمایشمقاله کامل )در 

 Fundamental research ی پژوهش بنیاد

 Funnel Metaphor تشبیه قیف

 Futures studies پژوهیآینده

G 
 Genealogy Research Method روش پژوهش تبارشناسی 

 General Strategy Mtrix (GSM) اصلی استراتژی ماتریس

 Ghost Writer نویسنده شبه یا پنهان 

 Goodness of fit نیکویی برازش

 Goodness of fit index (GFI) کویی برازششاخص نی

 Grounded theory  ایزمینه ئوریگراندد تئوری/ تئوری داده بنیاد/ ت
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 Group Discusion بحث گروهی

 Gutman scale مقیاس گاتمن

H 
  Hermeneutic هرمنوتیک 

 Hermeneutic unit (HU) واحد هرمنوتیک 

 Higher order construct سازه با مرتبه باال

 Hijacked Journals  جعلینشریات 

 Histogram نمودار هیستوگرام یا ستونی 

 Historyical تاریخی

 Historical research پژوهش تاریخی

 Holistic گرایانهکل

 Homogeneous Sampling گیری همگوننمونه

 Horizon Scanning آینده بانیدیده

  Hypertext ابرمتن

 Hypothesis فرضیه

 Hypothesis testing آزمون فرضیه

I 
 Immersion )در داده یا اطالعات(  وریغوطه

 Implication پیامد )حاصل از یافته پژوهش(

 Inappropriate Paraphrasing or Unacceptable فریبکارانه و نادرست بازنویسی

Paraphrasing 

 Inclusion Criteria معیار ورود

 Independent variable متغیر مستقل

 Inductive Reasoning استدالل استقرائی

 Inference استنباط

 Inferential Generalization های استنباطیتعمیم

 Informed Grounded Theory گراندد تئوری مطلع

 Input matrix ماتریس ورودی 

 Intensity Sampling گیری با باالترین قدرتنمونه

 Interactive Questions ملیسؤاالت تعا

 Internal consistency همسانی درونی 

 Internal- External (IE) Matrix خارجی و داخلی عوامل زمانهم ارزیابی ماتریس

 Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 Internet gateways  اطالعاتی ایهدروازه

 Interpretation گیری(لیتی برای بحث و نتیجهتفسیر )فعا
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 Interpretation of Interpretations تفسیر تفسیرها

 Interval measurement ای مقیاس فاصله

 Intervening variable گر )مزاحم(متغیر مداخله

 Interview مصاحبه

 Invention اختراع

J 
  

K 
 Kaser Meyer Olkin (KMO) شاخص کی ام اُ 

 Key Question سؤال کلیدی )در روش گروه متمرکز(

 Knowledge Discovery From Data (KDD) ها کشف دانش از داده

 Knowledge Stock دانش اندوخته شده )ذخیره معرفتی(

 Kurtosis کشیدگی 

L 
 Laboratory research پژوهش آزمایشگاهی

 Labor of Laziness (نویسیمقالهکاری )در تنبل

 Latent Variable متغیر مکنون یا پنهان

 Leading Question سؤال راهنما )در روش گروه متمرکز(

 Level of abstraction سطح تجرید

 Likert scale مقیاس لیکرت

 Limitations ها )در پژوهش(محدودیت

 Line gragh نمودار خطی

 Lisrel (Linear Structural Relationships) افزار آمارینرم -لیزرل )روابط ساختارمند خطی(

 List question پرسش فهرستی یا مهندسی

 Literature review نه پژوهشیمرور و ارزیابی ادبیات پیش

 Locate Studies ها(محل مربوط به مطالعات )مانند پایگاه داده

 Logestic Regression رگرسیون لجستیک

 Long abstract چکیده بلند

  Longitudinal research پژوهش طولی 

M 
 Main concern دغدغه اصلی 

 Main effect اثر اصلی

 Main Research Question سؤال اصلی پژوهش )در روش گروه متمرکز(

 Manifest Variable متغیر آشکار

 Masurement Model گیریمدل اندازه
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 Maximum likelihood (ML) درستنمایی بیشینه

 Maximum Variation Sampling گیری با حداکثر اختالفمونهن

 Mean میانگین

 Median میانه

  Mediator کنندهتعدیل

 Member Checking روش بررسی اعضا

 Meta analysis تحلیل فرا

 Methodology شناسیروش

   Meta synthesis فراترکیب

 Misinformer کنندهگمراهاستناد 

 Mix methods (روش 1 از بیش از استفاده) هشیپژو روش چند

 Mode نما

 Model base procedure روش مدل پایه

 Model calibration ارزیابی مدل بر اساس استاندارد

 Modelling سازیمدل

 Modeling Method سازیروش مدل

 Model Summary خالصه مدل

 Model validation اعتبار سنجی مدل

 Moderator ده )در روش گروه متمرکز(کننهماهنگ

 Moderator variable کننده متغیر تعدیل

 Modification indices شاخص اصالح

 Modification indexes های تعدیل )اصالح(شاخص

 Modification Model ارزشیابی و تعدیل مدل )اصالح مدل(

 Monography (مونوگرافی) نگاریتک

 Multi Method Study مطالعه چند روشی

 Multiple responses های چندگانه یا سؤاالت چند پاسخیپاسخ

 Multi Sample Analysis ای های چندنمونهتحلیل

 Multitrait- multimethod analyzing روشی چند -ایچندخصیصه تحلیل

N 
 Narrative research  روایتیپژوهش 

 Naturalism گرا )تأکید بر روش کیفی(طبیعت

 Natural Generalization تعمیم طبیعی 

 Netnography نتنوگرافی

 Nominal Group اسمی گروه
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 Nominal Group Technique (NGT) روش گروه اسمی

 Nominal measurement مقیاس اسمی 

 Noming گذاری کردن نام

 Nomological validity روایی قانونی

 Non-experimental غیرآزمایشی

 Non-normed fit index (NNFI) شاخص برازش هنجار نشده

 Non participant observer غیر مشارکتی  کنندهمشاهده

 Nonprobability Sampling گیری غیراحتمالینمونه

 Note یادداشت

 Null Hypothesis فرضیه صفر

O 
 Objectivity عینیت 

 Observation مشاهده 

 Observation research ایمشاهدهپژوهش 

 One-tailed Hypothesis فرضیه یک دامنه 

 Ontology شناسیهستی

 Open coding کدگذاری باز 

 Open Question سؤال باز )در روش گروه متمرکز(

 Open Researcher and Contributor ID (ORCID) )ارکید( آزاد محققان و پژوهشگران شناسه

 Operational Plan برنامه عملیاتی 

 Operational Research پژوهش عملیاتی 

 Operations Research (OR) تحقیق در عملیات 

 Opportunistic Sampling طلبانهگیری فرصتنمونه

 Oral evidence مستند شفاهی / شواهد زبانی یا شفاهی 

 ORCID )ارکید( آزاد محققان و پژوهشگران شناسه

 Ordinal measurement ای یا ترتیبیمقیاس رتبه

 Ordinal Regression ای(رگرسیون ترتیبی )رتبه

  Original Research توسط پژوهشگر( شدهآوریجمعهای پژوهش اصیل )با داده

 Organizational chart نمودار سازمانی

 Organizational Questions سؤاالت سازمانی

 Output map افزارهای آماری(نقشه خروجی )در نرم

 Overfitting ازحد برازش بیش

P 
 Panel research / Panel study پژوهش پنلی
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 Parallel or alternate forms method دو فرم موازی )همتا( یا جایگزین  

/  قیمغیرمست قولنقل / مضمون به نقل ینگ /پارافریز / بازنویسی

 نقل معنایی

Parapharasing 

 Parsimonious Normal Fit Index (PNFI) ر شدهشاخص برازش مقتصد هنجا

 Partial aggregation تجمع جزئی

 Past oriented research نگرگذشتهپژوهش 

 Patent پتنت

 Path Analysis تحلیل مسیر

 Path diagram نمودار مسیر

 Pedagogical Interview مصاحبه آموزشی

 Peer reviewe می(داوری همتا )داوری علمی و دقیق مقاالت عل

 Pragmatical or Product Oriented Validity اعتبار عملی یا معطوف به نتیجه

 Predatory Journals یغماگر نشریه

 Predatory Publishers یغماگر انناشر

 Probabilty Sampling گیری احتمالی نمونه

 Perfect Crime و پژوهش( نویسیمقالهجنایت کامل )در 

 Phenomenology  شناختی رپدیدا

 Photocopy  رونویسی 

 Physical Trace Evidence شواهد آثار مادی

 Pictograph نمودار تصویری / پیکتوگراف

 Pie chart or Circle or sector chart ای یا پای سیبنمودار دایره

 Polygon chart نمودار چندضلعی 

 Poor Disguise استتار جزئی

 Positivism )تأکید بر روش کمی( گرااثبات

 Post hoc test آزمون تعقیبی

 Post psitivism گراییپسااثبات

 Potluck Paper مقاله معجون

 Practical research پژوهش کاربردی

 Predictive Research پژوهش پیشگویانه

 Pridictive validity بینپیش/ اعتبار بینروایی پیش

 Pre experimental   آزمایشی بهش یا آزمایشی پیش

 Present oriented  research پژوهش حال محور )تأکید بر زمان حال(

  Pre-exprimental desigins های پیش آزمایشی طرح

 Preliminary Question سؤال مقدماتی )در روش گروه متمرکز(
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 Primary Sources منابع اولیه

 Probing ژرفکاوی

 problems Convergence ییمشکالت همگرا

 Problem Statement بیان مسئله

 Process family خانواده فرایند )در کدگذاری گلیزری(

 Process Oriented Validity اعتبار مربوط به فرایند

 Prospective or future oriented research  نگرآیندهپژوهش 

 Published sources  منتشرشدهمنابع 

 Pure  research حضپژوهش م

 Purposive sampling گیری هدفمند نمونه

Q 
 Q-Method Research روش پژوهش کیو

 Qualitative data analysis software (QDAS) های کیفیهای تحلیل دادهافزارنرم

 Qualitative research پژوهش کیفی 

 Qualitizing کیفی سازی

 Quantification کمی سازی

 Quantitative research ش کمی پژوه

 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) کمی استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس

 Quantizing کمی سازی

 Quasi experimental آزمایشی نیمه

 Questionnaire پرسشنامه

 Quotas Sampling ایگیری سهمیهنمونه

R 
 Range دامنه تغییرات

 Ratio measurement سبیمقیاس ن

 Recommendations هاپیشنهادها / توصیه

 Reflexive Grounded theory گراندد تئوری انعکاسی

 Reflexivity بازاندیشی

 Reliability پایایی یا قابلیت اعتماد

 Reputational Case Sampling  شدهشناختهگیری از موارد معروف یا نمونه

 Research پژوهش یا تحقیق

 Research and Development پژوهش و توسعه 

 Research article مقاله پژوهشی

 Research librarian کتابدار پژوهشی
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 Reasoning آوری/ گواهآوری استدالل

 Residual analysis (RS) تحلیل باقیمانده

 Resourceful Citer  ازحدبیشاستناد 

 Results نتایج 

 Revelatory Case Sampling ایفهگیری مکاشنمونه

 Review article مقاله مروری

 Rigorous Science علم دقیق

 Rival model مدل رقیب

 Reviewer مرورگر، داور، ارزیاب

 Review Question سؤال برای مطالعه مروری )عنوان(

 Road map نقشه راه

 Root mean squared error of approximation ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

(RMSEA) 

S 
 Sample Size حجم نمونه

 Sampling گیرینمونه

 Sampling Politically Important Cases سیاسی ازنظرگیری از موارد مهم نمونه

 Sampling Special or Uniqe Cases گیری موارد خاص یا یگانهنمونه

 Sampling Validity گیریاعتبار نمونه

 Scatter plot ای یا پراکندگی نمودار نقطه

 Scenario پردازی سناریو/ سناریوسازی

 Scholarly Journal نشریه پژوهشی یا علمی 

 Scratch Notes نویس چرک

  Scree plot ریزهنمودار سنگ

 Secondary Sources منابع ثانویه

 Second Hand Sources دومدستمنابع 

 Selective coding یکدگذاری انتخاب

 Self contained خودشمول

 Self-Plagiarism خود سرقتی

 Self Report خود گزارشی

 SEM (Structural Equisition Modeling) معادله ساختاری سازیمدل

 Semantic differential scale مقیاس افتراق معنایی یا ازگود 

 Semantical Validity اعتبار معنایی

 Semi- experimental designs ای نیمه آزمایشی هطرح

 Semi-longitudinal research پژوهش شبه طولی 
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 Semiotics شناسینشانه

 Sensitizing Concepts مفاهیم حساس

 Sequential explanatory تبیینی متوالی )روش ترکیبی اول کمی و بعد کیفی(

 Sequential exploratory د کمی(اکتشافی متوالی )روش ترکیبی اول کیفی و بع

 Sequential Sampling گیری متوالینمونه

 Scheffe test آزمون شفه 

 Single blind review داوری مقاله با مخفی بودن نام داور برای نویسنده

 Significance probobility دار بودن احتمال معنی 

 Significance test دار بودنآزمون معنی

 Simulation & Gaming سازیبازی و سازیشبیه

 Situational Grounded Theory گراندد تئوری موقعیتی 

 Skewness چولگی

 Snowball Sampling گیری گلوله برفینمونه

 Sociogram نما/ جامعه نما/ سوسیوگرامگروه

 Sociomatrix ماتریس گروه 

 Sociometry گروه سنجی/ جامعه سنجی 

 Sociometric method عه سنجی روش جام

 Source Citted / منبع دادناستناددهی

 Sources not Citted استناد ندادن / منبع ندادن

 Split-half questionnaire کردن پرسشنامه دونیمه

 Spreadsheet افزارهای آماری(شطرنجی در نرم)صفحه گسترده 

 SPSS  (Statistical Package for the Social اری(افزار آمبسته آماری برای علوم اجتماعی )نرم

Sciences) 

 Standard Deviation (SD) انحراف استاندارد

 Standard error خطای استاندارد/ خطای معیار

 Standardised solution (SC) حل استانداردشدهراه

 Steering Question سؤال هدایتی )در روش گروه متمرکز(

 Strategic plan یبرنامه راهبرد

 Strategic Position and Action استراتژیک اقدام و موقعیت ارزیابی ماتریس

Evaluation(SPACE)Matrix 

 Strategy Evaluation ارزیابی استراتژی

 Strategy formation تدوین فرضیه

 Stratification ای گیری طبقهنمونه

 Statistical power توان آماری

 Statistical sample ماری نمونه آ
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 Statistics packges افزار آماری های نرمبسته

 Structural Model مدل ساختاری

 Structured Interview  ساختاریافتهمصاحبه 

 Subjective ذهنی

 Subjective- Inter االذهانی بین

 Sub-model زیرمدل

 Substantive coding کدگذاری حقیقی 

 Summated Scales شده جمع هایمقیاس

 Supplementary Source روش پژوهش مکمل

 Survey  پیمایشی

 Survey research پژوهش پیمایشی

 Syntax language زبان تشریح نحو 

 Systematic review مندداوری و ارزیابی نظام

T 
 Template الگو/ قالب شکلی

 Tense Orientation research پژوهش بر اساس زمان

 Testing for symmetry آزمون برای تقارن

 Testing Question سؤال آزمونی )در روش گروه متمرکز(

 Test Sociometrique آزمون جامعه سنجی 

 Text base managers های مدیریت کننده متن(افزارنرممدیریت متن )

 Test-retest method مجدد آزمون -آزمون روش یا( بازآزمایی) دوباره اجرای

 Text retrievers های تحلیل متن(بازیابی کننده متن )برنامه

 The 6C's family ها )در کدگذاری گلیزری(خانواده شش سی

 Thematic Matrix ماتریس مضامین

 Theme تم/ موضوع

 Thematic analysis ( مضمونی تحلیل) تماتیک تحلیل

 Thematic Network شبکه مضامین

 Theoretical coding ری نظری کدگذا

 Theoretical Generalization تعمیم نظری

 Theoretical sampling گیری نظری نمونه

 Theoretical saturation اشباع نظری

 Theory Builders افزارهای تحلیل داده کیفی(ساز )از نرمنظریه

 Theory Building/ Construction پردازینظریهسازی، نظریه

 Theory Testing نظریه آزمایی
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 -Threats-Opportunities-Weakness قوت نقاط و ضعف نقاط ها،فرصت تهدیدها، ماتریس

Strenghts(TOWS) Matrix 

 Thurstone scale مقیاس ترستون 

 Title عنوان تحقیق

 Too-Perfect Paraphrase ناقص قولنقل

 Total aggregation تجمع کلی

 Total disaggregation کلی  عدم تجمع

 Transcribing های کالمی و متنی )در پژوهش کیفی(سازی دادهپیاده

 Transferability در روش کیفی() / قابلیت انتقالبودن انتقالقابلمعیار 

 Transitional Question )در روش گروه متمرکز( سؤال انتقالی

 Trend Analysis تحلیل روند

 Trend research / Trend study روند پژوهی

 Triangulation در روش کیفی( چندجانبهمثلث سازی )ارزیابی 

 True experimental حقیقی یا کامل آزمایشی

 Tukey test آزمون توکی

 Two-tailed Hypothesis فرضیه دو دامنه 

 Type family خانواده نوع )درکدگذاری گلیزری(

 Typical Case Sampling بارزگیری انتخاب موارد نمونه

U 
 Unidimensionality بعدی بودنتک

 Univariate normality tests های نرمال بودن تک متغیره آزمون

 Unpublished manuscript منتشرنشدهنوشته دست

 Urban Operations Research تحقیق در عملیات شهری

 Unstructured Interview مصاحبه ساختارنیافته

V 

 Validity اعتبار

 Variable متغیر

 Variables Entered/Removed افزار()در نرم شدهحذفمتغیرهای وارد و 

 Variability های پراکندگیشاخص

 Variance- covariance matrix کوواریانس-واریانس ماتریررس

 Visioning انداز سازیچشم

 Volunteer Sampling گیری داوطلبانهنمونه

W 
 Webnography وبنوگرافی

 Weighted Least Square (WLS) دهی شده ترین مجذورات وزنکوچک
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 Written Public Records های همگانی مکتوبثبت

X 
  

Y 
 Validity روایی یا اعتبار

Z 
  

 

 . معادل انگلیسی کلمات کلیدی فارسی در پژوهش09-1

ای هژوهش به ترتیب حروف الفبای فارسی آورده شده است. کلمه یا کلمهحروف کلیدی فارسی در پ 2-53در جدول 

 است.  شدهنوشتههای فارسی در مقابل آن معادل انگلیسی هر یک از این واژه
 به انگلیسی   نامه تخصصی فارسیواژه. 1-09جدول 

 الف

  Hypertext ابرمتن

 bolean/logic (افزارهااپراتورهای منطقی )برای جستجوی پیشرفته در نرم

 Epoche اپوخه

 Positivism )تأکید بر روش کمی( گرااثبات

 Effect اثر

 Main effect اثر اصلی

 Test-retest method مجدد آزمون -آزمون روش یا( بازآزمایی) دوباره اجرای

 Significance probobility دار بودن احتمال معنی 

 Invention اختراع

 Axiology شناسیارزش

 Eigenvalues های ویژهارزش

 Modification Model ارزشیابی و تعدیل مدل )اصالح مدل(

 Reviewer داور مرورگر،ارزیاب، 

 Strategy Evaluation ارزیابی استراتژی

 Model calibration  ارزیابی مدل بر اساس استاندارد

 True experimental حقیقی یا کامل آزمایشی

 Testing for symmetry ی تقارنآزمون برا

 Post hoc test آزمون تعقیبی

 Tukey test آزمون توکی

 Test Sociometrique آزمون جامعه سنجی 

 Scheffe test آزمون شفه 
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 Hypothesis testing آزمون فرضیه

 Bartlett’s test of sphericity آزمون کرویت بارتلت

 Significance test دار بودنآزمون معنی

 Univariate normality tests های نرمال بودن تک متغیره آزمون

 Poor Disguise استتار جزئی

 Inductive Reasoning استدالل استقرائی

 Reasoning آوری گواه/ آوری استدالل

 Casual Reasoning استدالل علی

 Analogical Reasoning استدالل قیاسی

 Resourceful Citer  ازحدبیشاستناد 

 Forgotten Footnote استناد ناقص

 Source Citted / منبع دادناستناددهی

 Misinformer کنندهگمراهاستناد 

 Sources not Citted استناد ندادن / منبع ندادن 

 Inference استنباط

 Theoretical saturation اشباع نظری

 Auto Correcting (تپاورپوین درهای امالیی )اصالح خودکار غلط

 Validity اعتبار

 Predictive Validity بینیاعتبار پیش

 Construct validity اعتبار سازه یا ساخت 

 Cross-validation اعتبارسنجی متقابل 

 Model validation اعتبار سنجی مدل

 Face validity اعتبار صوری یا ظاهری

 Pragmatical or Product Oriented Validity اعتبار عملی یا معطوف به نتیجه

 Content validity اعتبار محتوا 

 Data Related Validity هااعتبار مربوط به داده

 Process Oriented Validity اعتبار مربوط به فرایند

 Semantical Validity اعتبار معنایی

 Criterion- based validity اعتبار مالک یا معیار

 Sampling Validity گیرینمونه اعتبار

 Correlationl Validity اعتبار همبستگی 

   Discriminating افتراقی

 Add in دارد( دیگر افزارهاینرمافزاری که قابلیت اضافه شدن به افزونه )نرم

 Action research اقدام پژوهی
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 Cronbach’s Alpha آلفای کرونباخ

 Sequential exploratory ی اول کیفی و بعد کمی(اکتشافی متوالی )روش ترکیب

 Template الگو/ قالب شکلی

 Kolmogorov-Smirnov statistic اسمیرنف -آماره کولموگروف

 Standard Deviation (SD) انحراف استاندارد

 Clinical measurement گیری آزمایشگاهیاندازه

 Anthropology شناسیانسان

 Futures studies پژوهیآینده

 ب

 Reflexivity بازاندیشی

/  قیمغیرمست قولنقل/  مضمون به نقل/  پارافریزینگ/  بازنویسی

 معنایی نقل

Paraphrasing 

 Inappropriate Paraphrasing or Unacceptable فریبکارانه و نادرست بازنویسی

Paraphrasing 

 Text retrievers های تحلیل متن(بازیابی کننده متن )برنامه

 Context of Situation بافت موقعیتی

 Discussion بحث

 Group Discusion بحث گروهی

 Focus Group discussion بحث گروهی متمرکز 

 Overfitting ازحد برازش بیش

 Constructivism گرایی/ تفسیری )نوعی پارادایم پژوهشی(برساخت

 Strategic plan برنامه راهبردی

 Operational Plan مه عملیاتی برنا

 SPSS  (Statistical Package for the Social افزار آماری(بسته آماری برای علوم اجتماعی )نرم

Sciences) 

 Statistics packges افزار آماری های نرمبسته

  Dimensionality بعدپذیری

 Problem Statement بیان مسئله

 Subjective- Inter االذهانی بین

 پ

 Multiple responses های چندگانه یا سؤاالت چند پاسخیپاسخ

 Reliability پایایی/ قابلیت اعتماد

 Composite reliability پایایی مرکب

 Equivalence reliability ارزیپایایی هم

 Database پایگاه داده یا بانک اطالعات
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 Patent پتنت

 Phenomenology  شناختی پدیدار

 Questionnaire پرسشنامه

 Contingency questions های وابستگیپرسش

 List question پرسش فهرستی یا مهندسی

 E-Project پروژه الکترونیکی

 Research پژوهش یا تحقیق

 Laboratory research پژوهش آزمایشگاهی

 Exprimental research پژوهش آزمایشی یا تجربی

 Original Research پژوهش اصلی 

 Exploratory Research پژوهش اکتشافی

 Prospective or future oriented research  نگرآیندهپژوهش 

 Tense Orientation research پژوهش بر اساس زمان

 Evaluation Research ارزیابی یا برآوردیپژوهش 

 Fundamental research پژوهش بنیادی 

 Basic research پژوهش بنیادی

 Panel research / Panel study پژوهش پنلی

 Predictive Research پژوهش پیشگویانه

 Follow up study پژوهش پیگیری

 Survey research پژوهش پیمایشی

 Historical research پژوهش تاریخی

 Development research ای پژوهش توسعه

 Descriptive Research پژوهش توصیفی

 Present oriented  research پژوهش حال محور )تأکید بر زمان حال(

 Academic Research پژوهش دانشگاهی

 Cohort study ایپژوهش دسته

 Narrative research  روایتیپژوهش 

 Semi-longitudinal research پژوهش شبه طولی 

  Longitudinal research پژوهش طولی 

 Operational Research پژوهش عملیاتی 

 Practical research پژوهش کاربردی

 Applied  research پژوهش کاربردی

 Quantitative research پژوهش کمی 

 Qualitative research پژوهش کیفی 
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 Past oriented research نگرگذشتهپژوهش 

 Pure  research پژوهش محض

 Observation research ایمشاهدهپژوهش 

 Cross-sectional research پژوهش مقطعی

 Case study موردی مطالعهپژوهش موردی/ 

 Field study پژوهش میدانی

 Research and Development پژوهش و توسعه 

 Post psitivism گراییپسااثبات

 Ex post facto  رویدادی پس

 Back Casting نگریپس

 Transcribing متنی )در پژوهش کیفی(های کالمی و سازی دادهپیاده

 Implication پیامد )حاصل از یافته پژوهش(

 Recommendations هاپیشنهادها / توصیه

 Pre experimental   آزمایشی شبه یا آزمایشی پیش

 Survey  پیمایشی

 ت

 Historyical تاریخی

 Double Hermeneutics تأویل مضاعف

 Explanatory Research تبیینی/ توجیهی

 Sequential explanatory تبیینی متوالی )روش ترکیبی اول کمی و بعد کیفی(

 Strategy formation تدوین فرضیه

 Thurstone ترستون 

 Partial aggregation تجمع جزئی

 Total aggregation تجمع کلی

 Operations Research (OR) تحقیق در عملیات 

 Urban Operations Research ریتحقیق در عملیات شه

 Citation analysis (سنجیکتاب روش) استنادی تحلیل

 Residual analysis (RS) تحلیل باقیمانده

 Drivers Analysis هاها/ واکاوی پیشرانتحلیل پیشران

 Discriminal analysis تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمییزی

 Thematic analysis ( مضمونی تحلیل) تماتیک تحلیل

 Multitrait- multimethod analyzing روشی چند -ایچندخصیصه تحلیل

 Cluster analysis ای تحلیل خوشه

 Trend Analysis تحلیل روند
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 Exploratory factor analysis (EFA) تحلیل عامل اکتشافی

 Confirmatory factor analysis تحلیل عامل تأییدی

 Factor Analysis تحلیل عاملی 

 Discourse analysis تحلیل گفتمان

 Critical Discourse Analysis تحلیل گفتمان انتقادی

 Content analysis محتوا تحلیل

 Path Analysis تحلیل مسیر

 Multi Sample Analysis ای های چندنمونهتحلیل

 ANOVA متغیره تک واریانس تحلیل

 Chronology ترتیب زمانی 

 Data Integration هاکیب دادهتر

 Faciliator )در روش گروه متمرکز(  کنندهتسهیل

 Funnel Metaphor تشبیه قیف

  Mediator کنندهتعدیل

 Inferential Generalization تعمیم استنباطی

 Analytical Generalization تعمیم تحلیلی

 Natural Generalization تعمیم طبیعی 

 Theoretical Generalization تعمیم نظری

 Data Transformation هاتغییر شکل داده

 Interpretation گیری(تفسیر )فعالیتی برای بحث و نتیجه

 Interpretation of Interpretations تفسیر تفسیرها

 Unidimensionality بعدی بودنتک

 Monography (مونوگرافی) نگاریتک

 Theme تم/ موضوع

 Census م شمار / سرشماری تما

 Labor of Laziness (نویسیمقالهکاری )در تنبل

 Statistical power توان آماری

 Explanatory Research توجیهی / تبیینی

 Detailed Descriptions توصیفات دقیق

 ث

 Archival Records های آرشیوی )در روش غیر واکنشی(های آرشیوی یا دادهثبت

 Written Public Records ای همگانی مکتوبهثبت

 Written Private Records های خصوصی مکتوبثبت

 ج
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 Sociometry جامعه سنجی/ گروه سنجی

 Table جدول

 Demographic شناختیجمعیت

 Perfect Crime و پژوهش( نویسیمقالهجنایت کامل )در 

 چ

 Scratch Notes نویس چرک

 Visioning انداز سازیچشم

 Domination چیره شدن 

 Abstract چکیده 

 Long abstract چکیده بلند

 mix methods (روش 1 از بیش از استفاده) پژوهشی روش چند

 Skewness چولگی

 ح

 Sample Size حجم نمونه

 خ

 The 6C's family ها )در کدگذاری گلیزری(خانواده شش سی

 Process family یزری(خانواده فرایند )در کدگذاری گل

 Cultural family خانواده فرهنگی )درکدگذاری گلیزری(

 Type family خانواده نوع )درکدگذاری گلیزری(

 Standard error خطای استاندارد/ خطای معیار

 Model Summary خالصه مدل

 Self-Plagiarism خود سرقتی

 Self contained خودشمول

 Self Report خود گزارشی

 Chi-square خی دو/ مجذور خی/ کای اسکوئر

 د

 Data Mining کاوی داده

 Range دامنه تغییرات

 Knowledge Stock دانش اندوخته شده )ذخیره معرفتی( 

 Reviewer داور، مرورگر، ارزیاب

 Single blind review داوری مقاله با مخفی بودن نام داور برای نویسنده

 Double blind review مخفی بودن اسم داور برای نویسنده و برعکسداوری مقاله با 

 Systematic review مندداوری و ارزیابی نظام
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 Peer reviewe داوری همتا )داوری علمی و دقیق مقاالت علمی(

 Maximum likelihood (ML) درستنمایی بیشینه

 Internet gateways  اطالعاتی ایهدروازه

 Unpublished manuscript تشرنشدهمننوشته دست

 Analytic categories های تحلیلی دسته

 Main concern دغدغه اصلی 

 Parallel or alternate forms method دو فرم موازی )همتا( یا جایگزین  

 Split-half questionnaire کردن پرسشنامه دونیمه

 Horizon Scanning آینده بانیدیده

 ذ

 Essence ذات

 Subjective ذهنی

 ر

 Standardised solution (SC) حل استانداردشدهراه

 Curve estimation رگرسیون برآورد منحنی 

 Ordinal Regression ای(رگرسیون ترتیبی )رتبه

 Logestic Regression رگرسیون لجستیک

 Emergence رهیافت ظاهر شونده )در گراندد تئوری(

 Validity روایی / اعتبار

 Disciminant validity روایی افتراقی

 Pridictive validity بینروایی پیش

 Discriminant validity روایی تشخیصی

 Nomological validity روایی قانونی

 Concurrent validity زمانهمروایی 

 Convergent validity روایی همگرا

 Complete Collection روش انتخاب کل مجموعه 

 Estimation technique روش برآورد

 Member Checking روش بررسی اعضا

 Feminism Research Method روش پژوهش فمنیسم

 Q-Method Research روش پژوهش کیو

 Supplementary Source روش پژوهش مکمل

 Asymptotically distribution-free method (ADF) روش توزیع آزاد مجانبی

 Sociometric method وش جامعه سنجی ر

 Delphi method روش دلفی
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 Methodology شناسیروش

 Q method کیو روش

 Nominal Group Technique (NGT) روش گروه اسمی

 Triangulation بندی روش مثلث

 Model base procedure روش مدل پایه

 Modeling Method سازیروش مدل

 Trend research / Trend study روند پژوهی

 Photocopy  رونویسی 

 Constructivist رویکرد ساختارگرایانه

 Critical Realism رئالیسم انتقادی

 Root mean squared error of approximation ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

(RMSEA) 

 ز

 Syntax language زبان تشریح نحو 

 Co-Text زمینه متن

 Sub-model زیرمدل

 ژ

 Probing ژرفکاوی

 س

 Conceptual Network Builders افزارهای تحلیل داده کیفی(سازنده شبکه مفهومی )در نرم

 Construct سازه / ساختار

 Constructist گرا/ ساختارگرا )در گراندد تئوری(سازه

 Higher order construct سازه با مرتبه باال

 Census مام شمار سرشماری / ت

 Level of abstraction سطح تجرید

 Scenario پردازی سناریوسناریوسازی/ 

 Accretion Measures های افزایشی )در روش پژوهش متمرکز(سنجه

 Erosion Measures های فرسایشی )در روش پژوهش متمرکز(سنجه

 Testing Question سؤال آزمونی )در روش گروه متمرکز(

 Main Research Question ل اصلی پژوهش )در روش گروه متمرکز(سؤا

 Transitional Question )در روش گروه متمرکز( سؤال انتقالی

 Open Question سؤال باز )در روش گروه متمرکز(

 Review Question سؤال برای مطالعه مروری )عنوان(

 Interactive Questions سؤاالت تعاملی
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 Biographical Questions ایینامهسؤاالت زندگ

 Organizational Questions سؤاالت سازمانی

 Ending Question سؤال پایانی )در روش گروه متمرکز(

 Leading Question سؤال راهنما )در روش گروه متمرکز(

 Key Question سؤال کلیدی )در روش گروه متمرکز(

 Preliminary Question سؤال مقدماتی )در روش گروه متمرکز(

 Steering Question سؤال هدایتی )در روش گروه متمرکز(

 ش

 Modification indices شاخص اصالح

 Expected Cross Validation Index (ECVI) شاخص اعتبارسنجی متقابل مورد انتظار

 Camprative fit index (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 Parsimonious Normal Fit Index (PNFI) شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 Non-normed fit index (NNFI) شاخص برازش هنجار نشده

 Kaser Meyer Olkin (KMO) شاخص کی ام اُ 

 Goodness of fit index (GFI) شاخص نیکویی برازش

 Adjusted goodness of fit index (AGFA) شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

 Absolute fit indices ش مطلقهای برازشاخص

 Variability های پراکندگیشاخص

 Modification indexes های تعدیل )اصالح(شاخص

 Thematic Network شبکه مضامین

 Open Researcher and Contributor ID (ORCID) )ارکید( آزاد محققان و پژوهشگران شناسه

 Physical Trace Evidence شواهد آثار مادی

 Oral evidence شواهد زبانی یا شفاهی / مستند شفاهی 

 ص

 Expert نظر/ خبرهصاحب

 Spreadsheet افزارهای آماری(صفحه گسترده )یا شطرنجی در نرم

 ض

 Coefficient ضریب

 Counter Method ضد روش )تأکید بر روش کیفی(

 ط

 Categorizing بندی بندی / مقولهطبقه

 Naturalism کید بر روش کیفی(گرا )تأطبیعت

 Exprimental designs های آزمایشی یا تجربیطرح



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

704 

  Pre-exprimental desigins های پیش آزمایشی طرح

 Semi- experimental designs های نیمه آزمایشی طرح

 ظ

  

 ع

 Total disaggregation عدم تجمع کلی 

 Rigorous Science علم دقیق

 Causal-comparative   ایمقایسه علی

 Against Method علیه روش )اشاره به روش کیفی(

 Title عنوان تحقیق

 Objectivity عینیت 

 غ

 Data Immersion ها ور شدن در دادهغوطه

 Immersion )در داده یا اطالعات(  وریغوطه

 Non-experimental غیرآزمایشی

 ف

 Meta analysis تحلیل فرا

   Meta synthesis کیبفراتر

 Analytical Hierarchy Process (AHP)  مراتبی سلسله تحلیلفرایند 

 Hypothesis فرضیه

 Two-tailed Hypothesis فرضیه دو دامنه 

 Directional Hypothesis دار فرضیه جهت

 Null Hypothesis فرضیه صفر

 One-tailed Hypothesis فرضیه یک دامنه 

 ق

 Credibility اعتبار قابلیت

 Ethnography  نگاریقوم

 ک

 Fieldwork کار میدانی 

 Data Reduction هاکاهش یا تقلیل داده

 Chi-square کای اسکوئر / خی دو/ مجذور خی

 Research librarian کتابدار پژوهشی

 Selective coding کدگذاری انتخابی
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 Open coding کدگذاری باز 

 Substantive coding قی کدگذاری حقی

 Axial coding کدگذاری محوری

 Theoretical coding کدگذاری نظری 

 Code and retrieve افزارهای تحلیل داده کیفی(کدگذاری و بازیابی )در نرم

 Knowledge Discovery From Data (KDD) ها کشف دانش از داده

 Kurtosis کشیدگی 

 Holistic گرایانهکل

 Quantizing/ Quantification ی سازیکم

 Weighted Least Square (WLS) دهی شده ترین مجذورات وزنکوچک

 Qualitizing کیفی سازی

 گ

 Grounded Theory  ایزمینه ئوریگراندد تئوری/ تئوری داده بنیاد/ ت

 Reflexive Grounded Theory گراندد تئوری انعکاسی

 Situational Grounded Theory گراندد تئوری موقعیتی 

 Informed Grounded Theory گراندد تئوری مطلع

 Nominal Group اسمی گروه

 Sociometry گروه سنجی

 Focus Group / گروه کانونی متمرکز گروه

 Sociogram نما گروه

 Fact Sheet برگتکگزاره برگ/ 

 Reasoning  آوری استدالل/ آوری گواه

 ل

های های کمی بخشی از داده)روش ترکیبی که داده زمانهمای النه

 کیفی یا برعکس است(

Concurrent embedded   

 Lisrel (Linear Structural Relationships) افزار آمارینرم -لیزرل )روابط ساختارمند خطی(

 Likert scale مقیاس لیکرت

 م

 External Factor Evaluation Matrix (EFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 Strategic Position and Action استراتژیک اقدام و موقعیت ارزیابی ماتریس

Evaluation(SPACE)Matrix 

 Internal- External (IE) Matrix خارجی و داخلی عوامل زمانهم ارزیابی ماتریس

 General Strategy Mtrix (GSM) اصلی استراتژی ماتریس
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 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) کمی استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس

 -Threats-Opportunities-Weakness قوت نقاط و ضعف نقاط ها،فرصت تهدیدها، ماتریس

Strenghts(TOWS) Matrix 

 Covariance matrix ماتریس کوواریانس

 Sociomatrix ماتریس گروه 

 Boston Consulting Group (BCG) Matrix بستن مشاوران گروه ماتریس

 Thematic Matrix ماتریس مضامین

 Variance- covariance matrix کوواریانس-واریانس ماتریررس

 Input matrix ماتریس ورودی 

 Correlation matrix ماتریس همبستگی

 Variable متغیر

 Manifest Variable متغیر آشکار

 Moderator variable کننده متغیر تعدیل

 Exogenous Variable زامتغیر برون

 Endogenous Variable زامتغیر درون

 Control variable متغیر کنترل

 Intervening variable گر )مزاحم(متغیر مداخله

 Extraneus variable گر( متغیر مزاحم )مداخله

 Independent variable متغیر مستقل

 Latent Variable متغیر مکنون یا پنهان

 Dependent variable متغیر وابسته 

 Variables Entered/Removed افزار()در نرم شدهحذفمتغیرهای وارد و 

 Triangulation در روش کیفی( چندجانبهمثلث سازی )ارزیابی 

 Limitations ها )در پژوهش(محدودیت

 Locate Studies ها(محل مربوط به مطالعات )مانند پایگاه داده

 Masurement Model گیریمدل اندازه

 Rival model مدل رقیب

 Modelling سازیمدل

  Econometric Modelling اقتصادسنجی سازیمدل

 Structural Model مدل ساختاری

 SEM (Structural Equisition Modeling) ختاریمعادله سا سازیمدل

 Text base managers های مدیریت کننده متن(افزارنرممدیریت متن )

 Reviewer مرورگر، داور، ارزیاب

 Literature review نه پژوهشیمرور و ارزیابی ادبیات پیش
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 Oral evidence مستند شفاهی / شواهد زبانی یا شفاهی 

 Observation مشاهده 

 Cover or Nonreactive Observation های پنهان و غیرواکنشیمشاهده

 Non participant observer غیر مشارکتی  کنندهمشاهده

 problems Convergence مشکالت همگرایی

 Interview مصاحبه

 Pedagogical Interview مصاحبه آموزشی

 Confrontional Interview مصاحبه تهاجمی

 Unstructured Interview احبه ساختارنیافتهمص

 Structured Interview  ساختاریافتهمصاحبه 

 Depth Interview عمیق مصاحبه

 Ethnographic Interview نگارانهمصاحبه مردم

 Collaborative/ Interactive Interviews های مشارکتی/ تعاملیمصاحبه

 Artifacts مصنوعات )مربوط به روش غیرواکنشی(

 Multi Method Study مطالعه چند روشی

 Case study مطالعه موردی/ پژوهش موردی

 Epistomology شناسیمعرفت

 Criterion معیار

 Akaik’s Information Criterion (AIC) معیار اطالعات آکیاک

 Credibility criterion معیار اعتبار )در روش کیفی(

 Confirmability ر روش کیفی(معیار تأیید پذیری )د

 Dependability بودن )در روش کیفی(  اعتمادقابلمعیار 

 Transferability در روش کیفی()بودن  انتقالقابلمعیار 

 Inclusion Criteria معیار ورود

 Sensitizing Concepts مفاهیم حساس

 Concept مفهوم

 Coneptualization سازیمفهوم

 Research article مقاله پژوهشی

 Research article مقاله پژوهشی

  Original Research توسط پژوهشگر( شدهآوریجمعهای مقاله پژوهشی اصیل )با داده

 Full paper (هاهمایشمقاله کامل )در 

 Review article مقاله مروری

 Article for press مقاله مطبوعاتی

 Potluck Paper مقاله معجون
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 Data Comparison هاایسه دادهمق

 Categorizing بندیبندی / طبقهمقوله

 Nominal measurement مقیاس اسمی 

 Semantic differential scale مقیاس افتراق معنایی یا ازگود 

 Bogardos scale مقیاس بورگاردوس )فاصله اجتماعی(

 Cummulative Scale مقیاس تراکمی

 Thurstone scale مقیاس ترستون 

 Rank question scale بندیمقیاس تعیین اولویت یا رتبه

 Ordinal measurement ای یا ترتیبیمقیاس رتبه

 Interval measurement ای مقیاس فاصله

 Gutman or Cummulative scale مقیاس گاتمن یا تراکمی

 Ratio measurement مقیاس نسبی

 Primary Sources منابع اولیه

 Secondary Sources منابع ثانویه

 First hand Sources اولدستمنابع 

 Second Hand Sources دومدستمنابع 

 Published sources منابع منتشرشده 

 Confirming and Disconfirming Cases موارد تأیید و رد کننده

 Case موردمطالعه

 Mean میانگین

 Average Squared Multiple Colleration (ASMC) چندگانه های میانگین مجذور همبستگی

 Median میانه

 ن

 Predatory Publishers یغماگر انناشر

 Noming گذاری کردن نام

 Cover letter نامه همراه یا صفحه رویی )در پرسشنامه یا مقاله(

 Results نتایج

 Netnography نتنوگرافی

 Qualitative data analysis software (QDAS) ی کیفیهاافزارهای تحلیل دادهنرم

 semiotics شناسینشانه

 Hijacked Journals  جعلینشریات 

 Fake Journals قالبی یا تقلبی  نشریات

 Scholarly Journal نشریه پژوهشی یا علمی 

 Predatory Journals یغماگر نشریه
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 Theory Testing نظریه آزمایی

 Theory Builders افزارهای تحلیل داده کیفی()از نرمساز نظریه

 Theory Building/ Construction پردازینظریهسازی، نظریه

 Crisis Points نقاط بحران

 Critiquing نقد

 Book review  کتاب نقد

 Output map افزارهای آماری(نقشه خروجی )در نرم

 Road map نقشه راه

 Too-Perfect Paraphrase قول ناقصنقل

 Mode نما

 Data Display هانمایش داده

 Chart نمودار

 Pictograph نمودار تصویری / پیکتوگراف

 Polygon chart نمودار چندضلعی 

 Line gragh نمودار خطی

 Pie chart or Circle or sector chart ای یا پای سیبنمودار دایره

 Organizational chart نمودار سازمانی

  Scree plot ریزهنمودار سنگ

 Path diagram نمودار مسیر

 Bar chart ای نمودار میله

 Scatter plot ای یا پراکندگی نمودار نقطه

 Histogram نمودار هیستوگرام یا ستونی 

 Statistical sample نمونه آماری 

 Sampling گیرینمونه

 Probablity Sampling گیری احتمالینمونه

 Comfortable Sampling گیری آساننمونه

 Extreme or Deviant Case Sampling گیری از موارد مرزی یا انتهایینمونه

 Reputational Case Sampling  شدهشناختهگیری از موارد معروف یا نمونه

 Sampling Politically Important Cases گیری از موارد مهم سیاسینمونه

 Critical Case Sampling گیری از موارد ویژهنهنمو

 Typical Case Sampling گیری انتخاب موارد بارزنمونه

 Intensity Sampling گیری با باالترین قدرتنمونه

 Maximum Variation Sampling گیری با حداکثر اختالفنمونه

 Captive Sampling گیری حبسینمونه
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 Volunteer Sampling گیری داوطلبانهنمونه

 Quotas Sampling ایگیری سهمیهنمونه

 Nonprobability Sampling گیری غیراحتمالینمونه

 Opportunistic Sampling طلبانهگیری فرصتنمونه

 Snowball Sampling گیری گلوله برفینمونه

 Sampling Special or Uniqe Cases گیری موارد خاص یا یگانهنمونه

 Sequential Sampling گیری متوالینمونه

 Theoritical Sampling گیری نظرینمونه

 Stratification ای گیری طبقهنمونه

 Revelatory Case Sampling ایگیری مکاشفهنمونه

 Purposive sampling گیری هدفمند نمونه

 Homogeneous Sampling گیری همگوننمونه

 Ghost Writer ان نویسنده شبه یا پنه

 Goodness of fit نیکویی برازش

 Quasi experimental آزمایشی نیمه

 و

 Hermeneutic unit (HU) واحد هرمنوتیک 

 Former mediate واسطه اولیه

 Drivers Analysis ها/ تحلیل پیشرانها پیشران واکاوی

 Webnography وبنوگرافی

 ه

  Hermeneutic هرمنوتیک 

 Ontology شناسییهست

 Moderator کننده )در روش گروه متمرکز(هماهنگ

 Correlation   همبستگی

 Data Correlation هاهمبستگی داده

 Colinearity هم خطی

 Internal consistency همسانی درونی 

کمی و  زمانهمآوری )روش ترکیبی جمع زمانهمهمسوسازی 

 کیفی(

Concurrent triangulation 

 ی

 Note یادداشت

 Analytic Notes های تحلیلییادداشت

 Filed Notes های میدانییادداشت



 علمی: حمید قاسمی  راستاریونویسنده مسئول و   دانشگاه پیام نور  تحصیالت تکمیلی مرکز                                                                       پژوهشمرجع 

 
 

711 

 Findings هایافته

 Data Consolidation هاداده سازییکپارچه
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. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله. تحقیق در ابزاری: دلفی تکنیک(. 1387) پروانه اباذری، و خدیجه نصیریانی، اله؛فضل احمدی، .1

 .185-175: صص ،(1)8 تابستان، و بهار

 های تحقیق کیفی. تهران: انتشارات بشری. (. روش1386ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور؛ صلصالی، مهوش ) .2

 یانسان علوم پژوهشی-علمی فصلنامه. توامح تحلیل در هاداده پردازش برای شانون آنتروپی روش توسعه و بسط(. 1381)عادل آذر، .3
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 های کاربردی تحقیق. تهران: انتشارات کیهان. (. روش1382ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا ) .7

 تهران، محمدی، بیوک ترجمه(. هاشیوه و هارویه مبنایی نظریه) کیفی تحقیق روش اصول(. 1391) جولیت ،کوربین و نسلما ،سواسترا .8

 .سوم چاپ فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 شرن: تهران. افشار ابراهیم: ترجمه. ایزمینه نظریه تولید مراحل و فنون: کیفی پژوهش مبانی(. 1391) جولیت کوربین، و انسلم استراوس، .9

 .نی

 توسعه. خیابانی کودکان دهیسامان در اجتماعی کارآفرینی الگوی(. 1391) مقصود فراستخواه، سیدمصطفی؛ ی،رضو مهری؛ اسدی، .11

 .83-65 صص دوازدهم، شماره سوم، سال کارآفرینی،

 الهمق ی،تربیت گیریاندازه نشریه. گفتمانی شناسیروان قلمرو در گفتمان تحلیل روش اهمیت و نقش بررسی(. 1392) حسین اسکندری، .11

 .88-65 صص ،14 شماره ،4 دوره ،4

پور. اله رحمتها(. ترجمه: رحمتها و شیوه(. اصول روش تحقیق کیفی )نظریه مبنایی: رویه1385اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت ) .12

 تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 .1391: پنجم چاپ. فرهنگی هایپژوهش دفتر: تهران. تژیکاسترا ریزیبرنامه دستنامه(. 1385) سیدمحمد اعرابی، .13

 و بهار: انسانی علوم در پژوهش عیار نشریه. کیفی تحقیق روش یک مثابهبه روایت، پژوهش(. 1395) رضا همتی، و احسان آقابابایی، .14

 .71 تا 43 صص.11 شماره - 1395 تابستان

 .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران ی.انتقاد گفتمان تحلیل .(1385) فردوس زاده، آقاگل .15

 فراتحلیل: انگلیسی زبان یادگیری راهبردهای آموزش در بافت تأثیر(. 1392) آذر فاطمی، حسینی بهزاد؛ قنسولی، مجید؛ شیروان، الهی .16

 26-1:صص چهارم، شمارة ،45 دوره ترجمه، و زبان فصلنامتمطالعات. تجربی مطالعات

 نشریه. پدیدارشناسی: کیفی تحقیق روش(. 1391) علی سعید، نوری و زهرا رهنورد، ناهید؛ نیری، هقاند عبدالحسین؛ سیگارودی، امامی .17

 .63-56: صص. 1391 زمستان و پاییز ،68 شماره ،22 سال ،نگرجامع مامایی و پرستاری

از  29/11/1397 خیدر تار یفتای. درتیریراهکار مد هی. نشرخچهیاصول و تار م،ی: مفاهاتی(. پژوهش در عمل1384) دیمج دوار،یام .18

 http://www.mgtsolution.com/show/461538716: ینشان

 . 68-36(. صص 33) 37، زمستان، شناسی علوم انسانیروشنشریه پردازی در دانش مدیریت. (. نظریه و نظریه1382امیری، مجتبی ) .19

. نشریه متن شناسی ادب معانی علم مباحث و فوکو میشل فتمانگ تحلیل الگوی (. بررسی1397امیرپور، فرزانه و روضاتیان، سیده مریم ) .21

 .79-53(. صص 38) 2، شماره 11فارسی. دوره 

 .سمت انتشارات: تهران. آمار مقدمات و پایه ریاضیات(. 1381)امیدوار حاتمی، ؛محمدعلی امیرتاش، .21
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 ارف کامل(. تهران: عیدر آموزش )اقدام پژوه ی(. مهارت پژوهشگر1385خسرو ) ،ینیرحسیام .22

: یاز نشان 27/11/97 خیدر تار یافتیدر ست؟یچ اتیدر عمل قی(. تحقتای)ب اتیدر عمل قیتحق یرانیانجمن ا .23
http://iors.ir/content/91 /% 

: یبه نشان 28/11/1397 افتیدر خی. تاریدانشگاه هایپژوهشبا  ی(. تفاوت اقدام پژوه1391) رانیمعلمان ا یانجمن علم .24
%D-https://moallemgoft.ir/Thread  

 چیان، کوزه هاشم: ترجمه. ورزشی مدیریت در تحقیق هایروش و طراحی(. 2111)چاد اووی، مک پائول؛ پدرسن، پاتریک؛ اندرو، .25

 . حتمی انتشارات: تهران. 1391: ترجمه نتشارا سال. اکبرحیدری نوروزی، رسول

از نشانی:  1/8/97. دریافتی در تاریخ متغیری چند رگرسیون تحلیل نتایج گزارش تا(. نحوهاوج دانش )بی .26
http://www.sciencepeak.com/?p=5177  

: نشانی از 12/11/97 تاریخ در دریافتی!. بدانیم باید چه هر: دلفی تحقیق روش(. تابی) پژوهان ایران .27

http://www.iranresearches.ir/   
 و مطالعات مرکز: تهران. نورمن فرکالف «گفتمان انتقادی تحلیل کتاب» توصیف: عمل در انتقادی تحلیل(. 1379)پیروز  ایزدی، .28

 .هارسانه یقاتتحق

 دکتری رساله. محلی توسعه در شهر اسالمی شورای عملکرد بر مؤثر عوامل شناختیجامعه بررسی(. 1384) حسین جاجرمی، ایمانی .29

 .اجتماعی علوم دانشکده: تهران دانشگاه توسعه شناسیجامعه

-15 ص ،1391 زمستان، و پاییز دوم، شماره ،سوم سال پژوهش،. کیفی محتوا تحلیل(. 1391)رضا محمود نوشادی، و محمدتقی ایمان، .31

44. 

 از 1/8/97(. دریافتی در تاریخ 1396نامه اخالق زیستی دانشگاه پیام نور )آیین .31

Zisti.pdf-http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1281953/Akhlagh  
 .دیدار: تهران. رفتاری علوم در متداول رویکردهای آمیخته، و کیفی تحقیق هایروش بر ایمقدمه(. 1387) عباس ازرگانب .32

 فناوری، و علوم در اخالق فصلنامه. هارسانه در ایحرفه اخالق منشور(. 1394) محبوبه آطاهریان، و هادی خانیکی، صدیقه؛ ببران، .33

 16 -7 ص ،4 شماره

. کتاجی محمدرضا اهتمام به گفتمان، تحلیل و گفتمان مقاالت مجموعه کتاب. گفتمان تحلیل بر درآمدی(. 1378) بانعلیشع بهرامپور، .34

 .گفتمان فرهنگ انتشارات: تهران

 . هاانهرس تحقیقات و مطالعات مرکز :تهران .فرکالف نورمن نوشته گفتمان انتقادی تحلیل ،گردآورنده مقدمه. (1379) شعبانعلی بهرامپور، .35

: نشانی از 14/11/97 تاریخ در دریافتی. دارد؟ کاربردی چه و چیست آنالیز متا یا فراتحلیل تحقیق روش(. تابی) پژوهه .36
http://pajooheh.ir  /     

 . نور یامپ دانشگاه انتشارات: تهران(. ویرایش)2 ویرایش و نگارش آیین(. 1385)محمدعلی پشتدار، .37

 روایت تحلیل رویکرد با مسیرشغلی هایداستان بررسی(. 1397) کامیار فر،رئیسی و مهدی زنجانی، شامی اصغر؛علی پورعزت، .38

 .82-65 صص ،3شماره ،6دوره. دولتی هایسازمان مدیریت پژوهشی-علمی فصلنامه(. محتوایی و ساختاری)

 مباحث و هاویژگی پارادایم، مفهوم،: بنیادی سازیمفهوم نظریه پژوهش کیفی دراهبر (.1391) حسنیه، طباطبائی و علیرضا پویا، .39

 . 38-11، صص: 37 شماره، 8دوره  پلیس، انسانی توسعه ماهنامه ،«تکمیلی

 گاهپژوهش الکترونیکی مجله نما آن. حقوقی مباحث و قوانین بررسی و اختراع ثبت شرایط .(1385) غالمرضا ،فالحی و رضا آبادی، تاج .41

 ششم.  دوره سوم، شماره ایران. علمی مدارک و اطالعات

: صص ؛(21)4 شماره ،5 دوره ،1389 پاییز. سیاسی علوم پژوهشنامه نشریه. روش و نظریه شناسی؛نشانه(. 1389) محمدرضا تاجیک، .41

7-39. 

http://iors.ir/content/91/%25
http://iors.ir/content/91/%25
https://moallemgoft.ir/Thread-%25D
http://www.sciencepeak.com/?p=5177
http://www.iranresearches.ir/
http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1281953/Akhlagh-Zisti.pdf
http://pajooheh.ir/
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: انینش از 1/12/1397 تاریخ در دریافتی. شوندمی انجام کاویداده در که کارهایی(. تابی) 4تیک .42
mining-learning/data-https://tik4.com/articles/machine%/  

 (. 1388 دوم، چاپ)نور پیام دانشگاه: تهران. نور پیام دانشگاه هایکتاب تدوین نامهشیوه(. 1386)زهرا زاده، جالل .43

 :تهران. باورساد زهرا فراهانی، ابوالفضل: مترجم. ورزشی علوم و بدنیتربیت در تحقیق هایروش(. 1391)کریس گراتون، ایان؛ جونز، .44

 .حتمی انتشارات

های کمی(. تهران: تحقیقات پیمایشی )تحلیل داده در SPSS(. راهنمای جامع کاربرد 1388پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا )حبیب .45

 لویه و متفکران

از نشانی:   7/11/97. دریافتی در تاریخ AHPتا(. آموزش کامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی به روش حبیبی، آرش )بی .46
education.php-https://www.parsmodir.com/thesis/ahp  

از نشانی:  9/11/97، دریافتی در تاریخ (ANP)فرایند تحلیل شبکه تا(. آموزش کامل حبیبی، آرش )بی .47
https://www.parsmodir.com/thesis/anp6.php  

 تحقیقات.  ، واحد علوم وهای پژوهش کیفی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی(. اصول و روش1385حریری، نجال ) .48

. 3 شماره 1385 تابستان و بهار دوم دوره شناسیزبان و زبان. بنیاد داده سازینظریه کیفی روش بر ایمقدمه(. 1385) مصطفی حسرتی، .49

 .75-86. صص

 28 شماره. سیاسی علوم فصلنامه: تهران. سیاسی تحلیل و گفتمان نظریه(. 1388) محمدعلی سید زاده،حسین .51

 ،2 و 1 هایشماره چهارم، سال فناوری، و علوم در اخالق فصلنامه. رسانه اخالق در پژوهش برای چارچوبی(. 1388) هادی خانیکی، .51

 .92-79: ص

. مدیریت شاخگیسه(. ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی )ع( با استفاده از مدل مفهومی 1384خنیفر، حسین ) .52

 . 146-111(، صص 8)3، سازمانیفرهنگ

 سازی در علوم رفتاری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. (. درآمدی بر مدل1393خنیفر، حسین و بردبار، حامد ) .53

 های کیفی: رویکردی نو و کاربردی. تهران: نگاه دانش. (. اصول و مبانی روش1395خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید ) .54

 .دانش نگاه: تهران. مالحظات و پیشینه: پردازینظریه مبانی(. 1397) بمهتا لطیف، همایی و معصومه زاده،مصطفی حسین؛ خنیفر، .55

 68 شماره 23 جلد. ایران پرستاری نشریه. اطالعات گردآوری در روشی متمرکز گروه(. 1389) ژیال سعیدی، عابد و شراره خسروی، .56

 .31-19: صص

 سنتی تحلیل برای مکملی هاداده پوششی حلیلت تکنیک(. 1389غفاری، محمدجواد )خواجوی، شکراله؛ غیوری مقدم، علی و  .57

 . 57-41. صص 61  شماره، 17  دوره. 1389 تابستان. حسابرسی و حسابداری هایبررسینشریه   .مالی هاینسبت

 علوم شناسیروش فصلنامه. پژوهشی یهامصاحبه در کدگذاری مرحله پایایی محاسبه برای روشی ارائه(. 1388) حمزه خواستار، .58

 .161-174(:58)15. انسانی

 پژوهش شناسیروش کتاب از هشتم فصل. )مدیریت و سازمان مطالعات در ترکیبی هایپژوهش استراتژی(. 1392. )حسن فرد،دانایی .59

 .دوم چاپ. صفار انتشارات(. جامع رویکردی: مدیریت در کیفی

 شارات سمت.ها. تهران: انتشناسیو روش مبانی پردازی:(. نظریه1389، حسن )فرددانایی .61

 شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: انتشارات صفار. (. روش1383، حسن و الوانی، سید مهدی )فرددانایی .61

. اشراقی انتشارات. جامع رویکردی: مدیریت در کمی پژوهش شناسیروش( 1386) عادل آذر، و مهدی سید الوانی، ؛حسن فرد،دانایی .62

 .تهران

https://tik4.com/articles/machine-learning/data-mining/%25
https://www.parsmodir.com/thesis/ahp-education.php
https://www.parsmodir.com/thesis/anp2.php
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 ی،راهبرد مدیریت اندیشه. بنیادهداد پردازینظریه بر تأملی: کیفی پژوهش هایاستراتژی(. 1386) مجتبی سید ،امامی و حسن ،فرددانایی .63

1(2 :)97-69. 

 کتاب از چهارم فصل. )مدیریت و سازمان مطالعات در بنیاد داده نظریه استراتژی(. 1392) مجتبیسید  امامی، ؛حسن فرد،دانایی .64

 .دوم چاپ. صفار انتشارات(. جامع رویکردی: مدیریت در کیفی شپژوه شناسیروش

 :نشانی از 11/11/1397 تاریخ به دریافتی. شناسینشانه(. تابی) یماصداوس دانشگاه .24
http://www.iribu.ac.ir/files/uni/neshaneshenasi.pdf  

 تاریخدانشگاه پیام نور.  دکتری رساله و ارشد کارشناسی نامهپایان نگارش نامهشیوه(. 1395فتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور )د .22

  /http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587از نشانی:  11/7/1397. تاریخ دریافت 1395/ 15/9 خبر درج

 از 11/7/1397 دریافت تاریخ .(ph.D)تخصصی دکتری دوره آموزشی نامهآیین(. 4139) نور پیام دانشگاه تکمیلی تحصیالت دفتر .67

  http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1110822/DownloadHandler.pdf: نشانی

 دانشگاه تخصصی دکترای دوره دانشجویان عمومی زبان نمرات پذیرش دستورالعمل(. 1393) نور پیام دانشگاه تکمیلی تحصیالت دفتر .68

       :http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587شانین از 11/7/1397 دریافت تاریخ  .(11/12/93 مورخ) نور پیام

 (. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد. 1374دالور، علی ) .69

 هایافزارنرم و کیفی پژوهش بر مروری(. 1391) علی، دینژاولی و محمد حافظ ،اسفنجانی زادهحسن ؛نجال ،حریری ؛عباس، دوالنی .71

 . 91-77، صص 47 شماره ، 15  دوره ،1391 بهار: سالمت مدیریت  نشریه. کیفی هایداده تحلیل

 چاپ. فرهنگی هایدفترپژوهش: تهران(. 1379)سیدمحمداعرابی و پارساییان علی: ترجمه. استراتژیک مدیریت(. 1999) .آر فرد دیوید، .71

 .1391: زدهمنو

 از ،31/8/97 بازیابی .چیست؟ پارافریز(. 1396)امیرحسین عصارها، زادهرجب .72
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58  

 پزشکی علوم دانشگاه مطلوب کارکردهای و تجارب(. 1391) عزیزاله تیغ،نجها و شهناز کیخا، سودابه؛ زهی،رخشانی، فاطمه؛ هاشم .73

 سالمت ارتقای و بهداشت آموزش دفتر زاهدان، سالمت ارتقای تحقیقات مرکز. سالمت نظام در پژوهی اقدام برنامه اجرای در زاهدان

: یاز نشان 1397/ 28/11 خیتار رد یافتدری. بهداشت وزارت
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=11299  

 و پژوهش راهنمای) کارپژوهش(: ایرانداک) ایران اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه. روایتی پژوهش(. تابی) بهروز رسولی، .74

  : نشانی از 24/1/98 ریختا در رسمی وبگاه از دریافتی(. پژوهشگران
https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle  

 در گیرینمونه(. 1391)یمنس بهرامی، محمدعلی؛ سلیمانی، علیرضا؛ خوشدل، مهوش؛ صلصالی، ؛اکبرعلی ،دوستحق هادی؛ رنجبر، .75

 م،ده سال پاییز،. ایران اسالمی جمهوری ارتش پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی-علمی مجله. شروع برای راهنمایی: کیفی هایپژوهش

  .251-238: ص ،3 شماره

 المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان. (. دایره1371ساروخانی، باقر ) .76

 .   سمت انتشارات: تهران. اجتماعی علوم در تحقیق روش(. 1387) علی ساعی، .77

 دانشگاه انتشارات: تهران. سطحی چند و ساختاری معادالت سازیمدل عاملی، تحلیل(. 1391)مریم خرازیان، اخوان یاسر؛ ،فرد سبحانی .78

  .اول چاپ(. ع) صادق امام

 شناسی کاربردی. تهران: انتشارات قصه. (. نشانه1383سجودی، فرزان ) .79

 گیری چندمعیاره فازی. تهران: سیمای دانش و آذر. (. تصمیم1393سرافرازی، اعظم؛ ایزدیار، صدیقه و حبیبی، آرش ) .81

http://www.iribu.ac.ir/files/uni/neshaneshenasi.pdf
http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1110822/DownloadHandler.pdf
http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=11699
https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle
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 تمانگف تحلیل و گفتمان تحلیل روش بر کیدأت با اجتماعی مطالعات در کیفی روش(. 1387) زهرا زارع، و سروش فتحی، حسن؛ سرایی، .81

 .116 – 83. 3  شماره - دوم سال. انتقادی

 .22 چاپ آگه، انتشارات تهران،. رفتاری علوم در تحقیق هایروش(. 1391) الهه حجازی عباس، بازرگان زهره، سرمد .82

 .کیهان مؤسسه: تهران .219 ش .فرهنگی کیهان .فوکو ندیشها در گفتمان. (1383) اصغر سلیمی، .83

 ،11 شماره ،3 دوره زمستان،(. ایرانی روانشناسان) تحولی یروانشناس نشریه. فراتحلیل مبانی بر مروری(. 1385) نسرین فرد، سهرابی .84

 .171-169: صص: صص

 النی. انتشارات گوپرورشآموزشدر  یاقدام پژوه راهنمای(. 1387) الهوجه ،الهیفیس .85

 ود. بنیاد ادهد نظریه اساس بر هادانشگاه آموختگاندانش پذیری اشتغال هایقابلیت شناسایی(. 1394) عباس عباسپور، محمد؛ شرفی، .86

 .48-33 ص ،1394 تابستان و بهار هفتم، شماره سوم، سال ،آفرینیارزش و نوآوری فصلنامه

 و مطالعات مرکز در ایران شفاهی تاریخ تارنمای از برگرفته. آشتیانی فتحعلی علی: مترجم چیست؟ شفاهی تاریخ(. تابی) لیندا شوپس، .87

http://www.oral-          :نشانی از 18/7/97 تاریخ در دریافتی. پایداری ادب و فرهنگ تحقیقات

history.ir/?page=post&id=2352  
تهران:  سازی در علوم اجتماعی. ترجمه: محمد عبدالهی.(. نظریه1387شومیکر، پامالجی؛ تانکارد، جیمزویلیام و السورسا، دومنیک ال ) .88

 شناسان.انتشارات جامعه

: یاز نشان 28/11/1397 افتیدر خی. تارانیتب سایتوببرگرفته از  ست؟یچ ی(. اقدام پژوه1394) نینسر ،یصادق .89
https://article.tebyan.net/302693  

 در دریافتی. تبیان سایت آموزیدانش هایپژوهش بخش. پژوهی اقدام و پژوهیدرس هایتفاوت و هاشباهت(. 1392)نسرین صادقی، .91

  /https://article.tebyan.net/241978%: نشانی از 11/12/1397 تاریخ

: 1391 زمستان و پاییز ،6 شماره ،3 دوره ،4 مقاله. اجتماعی ومعل و اسالم نشریه. شناسینشانه بر درآمدی(. 1391) ابراهیم پور،عباس .91

 .138-119: صص

  از 31/8/97در  بازیابی. نشر اخالق المللیبین کمیتت: COPE(.  1394) زهره عباسیان، .92
icleView?itemId=23http://www.samimnoor.ir/view/fa/Art 

  از 1/9/1397 بازیابی. علمی سرقت تشخیص افزارهاینرم(. 1394) امیرحسین عصارها، زادهرجب و زهره، عباسیان، .93
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=16. 

  از ،1/9/1397 بازیابی. علمی سرقت انواع بر گذری(. 1397) زهره عباسیان، .94
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74  

 نظریه یک: همگانی ورزش توسعه و تلویزیون(. 1395) محمد خبیری، و سیدنصراهلل سجادی، محمود؛ گودرزی، بتول؛ نرمی، عرب .95

 .17-38 صص ،1395 اسفند و بهمن ،41 شماره ورزشی، مدیریت مطالعات. هاداده از برخاسته

-169: صص ،78 شماره دانشنامه، نشریه. رفتاری علوم در گفتمان تحلیل روش کاربرد. (1369) امیر حقیقت لطفی و سیدوحید ،عقیلی .96

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148093: نشانی از 18/11/97 تاریخ به دریافتی. 194

 افزار آماری لیزرل به زبان ساده. جزوه آموزشی.(. نرم1392ایی، یحیی )علی باب .97

ساختاری. فصلنامه مدیریت پرستاری. سال سوم، دوره  معادالت یابی مدل کاربرد با مطالعات نتایج دهی گزارش(. 1393علوی، موسی ) .98

  fa.pdf-208-1-http://ijnv.ir/article. دریافتی از نشانی: 19-8سوم شماره دوم، صص 

: نشانی از 11/11/97 تاریخ در دریافتی. راتین ارنمایت چیست؟ کانونی گروه(. 1397) سیدعلی علیزاده، .99
group-focus-a-is-articles/what-marketing-https://www.ratin.agency/blog/digital/  

 ایران صنعت و علم دانشگاه: تهران(. 1387) بابک تیمورپور، و سمیه علیزاده، مهدی؛ غضنفری، .111

 . 16-3، صص:4، شماره 3 دوره، 1388(. منطق پژوهش تطبیقی. مجله مطالعات اجتماعی ایران. زمستان 1388غفاری، غالمرضا ) .111

http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352
http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352
http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352
https://article.tebyan.net/308293
https://article.tebyan.net/241978/%25
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=23
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=16
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148093
http://ijnv.ir/article-1-208-fa.pdf
https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/what-is-a-focus-group/
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تا  157، صص 7، شماره 1384 شناسی. بهار و تابستانروش پژوهش کیفی. نشریه اطالع منزلهبه(. پدیدارشناسی 1384فتحی، بشارت ) .112

   /https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/74893از نشانی:   11/11/97. دریافتی در تاریخ 168

: تهران. مقاله و نامهپایان نگارش بر تکید با بدنیتربیت در پژوهشگری قواعد(. 1388)کیوان مقدم، شعبانی ابوالفضل؛ فراهانی، .113

 . حقوقی هایاندیشه

 . تهران: حتمی. جستجو هایروش و علمی معتبر هایپایگاه با آشنایی(. 1397راهانی، ابوالفضل؛ راسخ، نازنین و اسالمی، صدیقه )ف .114

 .هارسانه تحقیقات و مطالعات مرکز: تهران .مترجمان گروه ترجمه .گفتمان انتقادی تحلیل .(1379) نورمن فرکالف، .115

 .نی نشر تهران، جلیلی، هادی ترجمه. کیفی قتحقی بر درآمدی(.  1387) اووه فلیک، .116

 (. آئین نگارش زبان فارسی: با تأکید بر مهارت نوشتن. تهران: حتمی. 1393قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ ایزدپرست، لیال ) .117

 . دوم ویراست. ورزش نشر: تهران. ورزشی مدیریت بر تأکید با نامهپایان راهنمای(. 1391)سارا کشکر، حمید؛ قاسمی، .118

(. روش تحقیق در مدیریت ورزشی. 1396، صدیقه؛ شریفیان، اسماعیل؛ صابونچی، رضا )نژاد حیدریقاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛  .119

 تهران: حتمی. 

 شناسی نقد و بررسی کتاب. تهران: انتشارات جامعه شناسان. (. روش1394قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ ایزدپرست، لیال ) .111

 آرا. های ارتباطی. تهران: اندیشه(. دستنامه تحلیل محتوای پیام1396راسخ، نازنین؛ کرمی، عبداهلل ) قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ .111

 (. حقوق رسانه. تهران: اندیشه آرا. 1397قاسمی، حمید و فنازاد، رضا ) .112

 تیو ترب میپژوهش در عمل. تهران: پژوهشکده تعل ی(. راهنما1381اقبال ) ا،یپو یقاسم .113

 شناسان.. تهران: جامعهرفتاری و اجتماعی هایپژوهش در تحلیل فرا(. 1389حمود و ودادهیر، ابوعلی )قاضی طباطبائی، م .114

 تابستان و بهار ،31 شماره تربیتی، هایپژوهش نشریه. تربیتی هایپژوهش در رویکرد و روش چون دیالکتیک،(. 1394) یحیی قائدی، .115

 .ح تا الف صفحات. 1394

 تحقیقات نشریه. کنندهمصرف مطالعات در پدیدارشناسی(. 1393) ورثمطه پور، حسینقلی و امیررضا روحانی، احمد؛ الهی، قدس .116

 .132-117: صص ،1393 بهار ،3 شماره ،4 دوره ،12 مقاله. نوین بازاریابی

 آتا آموزان آینده شرکت انتشارات: تهران. پژوهش کاربردی و جامع دستنامه(. 1397) محمد زاده،حسن و عمران قربانی، .117

 .اول چاپ. نگر جامعه نشر: تهران. آماری هایروش(. 1389)رضا زاده، نوروز و محمدرضا حیدری، انوشیروان؛ نژاد،کاظم .118

 .ققنوس نشر: تهران. قانونی تورج ترجمه. استدالل مبانی(. 1391) رانلد مانسون، و دیوید کانوی، .119

 بنیاد، داده نظریه پدیدارشناسی، پژوهی، روایت) رویکرد پنج یانم از انتخاب: پژوهش طرح و کیفی پویش(. 1391. )جان کرسول، .121

 .تهران. دوم ویرایش. صفار انتشارات. کاظمی حسین فرد،دانایی حسن ترجمه(. موردی مطالعه نگاری،قوم

 مطالعات ه،زنان مطلوب هویت گفتمانی نظم در «جونیوز جم» کودک شبکه گفتمان تحلیل .(1395) امیرعلی تفرشی، ؛مسعود کوثری، .121

 .36 شماره ،17 سال ارتباطات، فرهنگ

 در دریافتی . 39-22. صص: 21(. شماره وپرورشآموزشفصلنامه تعلیم و تربیت ) .سنجی جامعه هایآزمون(. 1368) حمزه گنجی، .122

  pdf-http://ensani.ir/file/download/article/20110218132008.132          :نشانی از 97/ 11/11 تاریخ

: تهران. ماجدی نیما تجاری، فرشاد: مترجم. ورزشی مدیریت در تحقیق هایروش(. 1393)جروم کوارترمن، براندا؛ پیتز، مینگ؛ لی، .123

 . مرکزی تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه

: صص. پاییز ،61 شماره بیستم، سال راهبرد، فصلنامه. آمیخته تحقیق روش در هامدل و هاطرح معرفی. (1391)علی دهکردی، مبینی .124

217-234  . 

 شناسی. تهران: سروش. (. ارتباط1385محسنیان راد، مهدی ) .125

 . تابستان و بهار دهم، شماره یکم، سال دوم، دوره شناسی،انسان مجله ها،مدل و هارویه: کیفی هایداده تحلیل(. 1388)احمد پور، محمد .126

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/74893/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://ensani.ir/file/download/article/20110218132008-132.pdf
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 شناسان. (. روش تحقیق کیفی. تهران: انتشارات جامعه1391محمدپور، احمد ) .127

 جلد اول و دوم. (. روش تحقیق کیفی ضد روش. تهران: انتشارات جامعه شناسان. 1392محمدپور، احمد ) .128

 از 11/12/1397 تاریخ در دریافتی. ابتدایی آموزش معاونت. پژوهیدرس راهنمای(. تایب) شیراز 4 ناحیه وپرورشآموزش مدیریت .129

  http://ebtedaei.n4.farsedu.org/upload/41167/dars%20pzhuhi.pdf: نشانی

 .89-112:صص ،57 شماره رهیافت،. انسانی علوم در یکیف یهاپژوهش به کمّی یهاپژوهش از پارادایمی گذر(. 1393) مرتضی مرادی .131

 (. هرمنوتیک و نواندیشی دینی. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 1386مسعودی، جهانگیر ) .131

نشانی: از  7/11/97. دریافتی در تاریخ چگونه؟ و چرا؟ چیست؟ «تطبیقی مطالعات(. 1384مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم ) .132
http://isin.ir/node/2173  

. استوکر جری و مارش دیوید ویراسته. سیاسی علوم در نظریه و روش در ای،مقایسه روش(. 1384) دیوید مارش، و تام کی، مک .133

 .راهبردی مطالعات: تهران. یوسفی حاج امیرمحمد ترجمه

 های تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه: محسن ثالثی. تهران: انتشارات آگاه.. روش(1376نیل، پاتریک )مک .134

 نشریه شود؟می نگاشته چگونه و چیست” Systematic Review“ سیستماتیک مرور(. 1389) فریدون عزیزی، و رامین باف،ملبوس .135

 شماره ،4 دوره. بهشتی شهید درمانی هداشتیب خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ،(پزشکی دانشکده پژوهشی مجله) پزشکی در پژوهش

 .217-213 صص پاییز، ،34

 . علم کرانه: تهران. پژوهیآینده الفبای(. 1385)همکاران و عقیل فر، لکیم .136

(. روش پژوهش کیفی کاربردی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری. 1394زاده شوشتری، لیال )منادی، مرتضی؛ عابدی، فاطمه و طالب .137

 معه شناسان. تهران: جا

 دانشگاه اصفهان،. اطالعات علم هایچالش همایش در شدهارائه دارد؟ کاربردی چه و چیست تئوری گراندد(. 1386) یزدان منصوریان، .138

 .13 خرداد 9 اصفهان،

 .کتابدار: تهران. علمی نگارش مبانی(. 1389) حمید محسنی، و یزدان منصوریان، .139

 آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله. پرستاری در مسئله حل روش یک: متمرکز روهیگ بحث(. 1395) عبداهلل عوری، موسوی .141

 .297-288: صص سوم، شماره سیزدهم، دوره. پزشکی

 .ی. تهران: نشر کتاب دانشگاهشرفتهیپ یاتیعمل (. پژوهش1392مهرگان، محمدرضا ) .141

 .کتابدار نشر: تهران. نگارش راهنمای: وهشپژ پیشینه و نوشتارها مرور(. 1391) اهللرحمت فتاحی، و  پریرخ مهری، .142

 .شناسان جامعه انتشارات: تهران. نویسی پژوهشنامه و پژوهشگری پژوهش،(. 1388)خلیل میرزایی، .143

 .سیزدهم چاپ. بدر انتشارات و تحقیقات دفتر: تهران. انسانی علوم در تحقیق(. 1376)مریم نراقی، سیف اله؛ عزت نادری، .144

 مطالعات مجله. اجتماعی تغییر و توسعه عملی و علمی مطالعه برای روشی: ایزمینه تئوری(. 1396) صدیقه پیری، و سهیال ناصری، .145

 .7-21صص. چهارم شماره/ نهم سال ایران، اجتماعی توسعه

mining-http://www.dayche.com/data-: نشانی از 1/12/1397 تاریخ در دریافتی چیست؟ کاویداده(. 1397) دایکه نشریه .146

definition/  
 از ،1/9/1397 بازیابی. مؤلف حق نقض از ناشی خسارت جبران راهکارهای(. 1397) احسان نعمتی، .147

a/ArticleView?itemId=71http://www.samimnoor.ir/view/f  
 ر علمی فصلنامه. افتراق و اشتراک نکات: روایت جایگاه در تحقیق و تحقیق جایگاه در روایت(. 1396) اعظم عباچی، و محسن نوغانی، .148

 .141-169. صص بهار، ،91ش ،23س. انسانی علوم شناسی¬روش پژوهشی

http://ebtedaei.n4.farsedu.org/upload/41167/dars%20pzhuhi.pdf
http://isin.ir/node/2173
http://www.dayche.com/data-mining-definition/
http://www.dayche.com/data-mining-definition/
http://www.dayche.com/data-mining-definition/
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=71
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(. مترجمین: رسول نوروزی سیدحسینی؛ حمید قاسمی. SIMPLISرویکرد  (. کاربرد لیزرل در عمل )با1393ویئرا، آرماندو لوئیس ) .149

 تهران: حتمی. 

 (. درک تئوری رسانه. ترجمه: رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی. 1386ویلیام، کوین ) .151

 شناختی. قم: پژوهشکده باقرالعلوم. (. تحلیل نشانه1393همدانی، مصطفی ) .151

: تهران. صفری حسین: مترجم(. افزارینرم و دستی محاسبات آموزش: فراتحلیل بر ایقدمهم(. 1395) دانکن کرامر، و دنیس هوایت، .152

 .شناسان جامعه

 . چهارم چاپ سمت، انتشارات: تهران. ساختاری معادالت یابیمدل(. 1391)حیدرعلی هومن، .153

 العاتمط. دایک ون مدل از استفاده با «فایل اینگلیش امریکن» کتاب انتقادی گفتمان تحلیل(. 1395) فردوس ،زاده آقاگل ؛کلثوم ،یاسمی .154

 . 215- 185  34 شماره0 17  دوره ارتباطات - فرهنگ

افزار. مجله آموزش در های کیفی با استفاده از نرمهای پژوهش(. تحلیل داده1386یمانی، نیکو؛ نصر، احمدرضا و منجمی، امیرحسن ) .155
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